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A B ST R AC T
The present article tries to assess the stability or instability of existing or planned
transportation systems in the Iranian economy. This measure requires the
identification and development of indigenous indicators to measure sustainable
transportation in the country. In this regard, identifying and calculating the
indicators that determine the quality and quantity of sustainable transportation
in the country, as a measure of the performance of policies and decisions
to move towards sustainable development and the time period 1375-1393
has been evaluated and analyzed and then action has been taken to design a
sustainable transportation index. The results indicate that almost over time, all of
these variables are in an unfavorable position in terms of stability and overall the
sustainable transport index has become more critical and deteriorating during
the period under review. Land transportation imposes various costs on the Iranian
economy, such as environmental pollution, direct and indirect economic costs.
Therefore, in order to achieve sustainability and reduce transportation costs, it
is proposed to move the inter-city and inter-city transportation system towards
road transport in accordance with the latest standards of the World Transport
Assembly, as well as the sustainable strengthening of rail transport.
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مقاله پژوهشی

حملونقل پايدار در ايران؛ اندازهگيري و تحليل شاخصهاي مرتبط
افشین حیدرپور  ،*،1ربابه جابری
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 2فارغالتحصیل دکتری اقتصاد شهری ،دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
اطالعات مقاله

چکیده:

تاریخ های مقاله:
مقالۀ حاضر در تالش است تا وضعيت پايداري يا ناپايداري سيستمهاي حملونقل موجود يا برنامهريزيشده
1400/06/05
تاریخ دریافت:
را در اقتصاد ایران ارزیابی کند .این اقدام مستلزم شناسایی و تدوین شاخصهای بومی برای اندازهگیری
1400/09/13
تاریخ تصویب:
کمیت
حملونقل پایدار در کشور است .در این راستا ،شناسایی و محاسبۀ شاخصهای تعیینکنندۀ کیفیت و ّ
حملونقل پایدار در سطح کشور ،به عنوان معیار عملکرد سیاستها و تصمیمها برای حرکت به سوی توسعۀ
کلمات کلیدی:
پایدار در نظر گرفته شده و دورۀ 1375ـ  1393ارزیابی و تحلیل شده و سپس ،شاخص حملونقل پایدار
توسعۀ پایدار
ً
طراحی و ارائه شده است .نتایج حکایت از آن دارد که تقریبا با گذشت زمان ،کلیۀ متغیرهای یادده در وضعیت
پایدار
نقل
و
ل

حم
شاخصهای
نامساعدی به لحاظ پایداری قرار گرفته و در کل نیز شاخص محاسبهشدۀ حملونقل پایدار طی دورۀ یادشده،
پایدار
لونقل
حم 
ب بحرانیتر و وخیمتر شده است .به
از میزان  -1/93به مقدار  -4/91کاهش پیدا کرده ،یعنی اوضاع بهمرات 
طور خاص ،حملونقل زمینی هزینههای متعددی (نظیر آلودگيهاي زيستمحيطي ،هزينههاي مستقيم و
غيرمستقيم اقتصادي به اقتصاد ایران تحمیل میکند .بنابراین ،به منظور نیل به پایداری و كاهش هزينههای
لونقل ،سوق دادن سیستم حمل درون و برون شهری به سمت حملونقل جادهای منطبق با آخرین
حم 
لونقل و نیز تقویت پایدار حملونقل ریلی پیشنهاد میشود.
 DOI: 10.22034/UE.2022.02.04.01استانداردهای مجمع جهانی حم 
مقدم ه
لونقل اثرات اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیستی
بخش حم 
وسیعی بر جامعه دارد .از اینرو ،ارتباط حیاتی این بخش با مفهوم توسعۀ
پایدار موضوعیت دوچندانی مییابد (ون دن برگ و دی النگن.)20171 ،
مطابق آمار این بخش بهتنهایی تقریباً  25درصد آلودگی دیاکسید کربن
جهان را در بر میگیرد (شانموگام و دیگران .)20192 ،به طوری که
در ایران ،سهم آلودگی آالیندههای گازهای گلخانهای جهانی حدود 1/8
درصد در سال  2017است .بنابراین ،بخش حملونقل در مفهوم پایداری
توسعه نقش ویژهای ایفا میکند و به نظر میرسد در خصوص پایداری
حملونقل سه جنبۀ محیط زیست ،اجتماعی و اقتصادی مطرح است
1 van den Berg & De Langen,
2 Shanmugam

نویسنده مسئول:

ایمیلafshinheidar@atu.ac.ir :

(هال .)2002 ،به دلیل وجود برخی پیامدهای مثبت و منفی ،بر اثر
گسترش سیستمهای حملونقل ،مسائل این حوزه مورد توجه خاص قرار
گرفته و پایداری سیستم حملونقل و اثرات آن بر زیستبوم بهصورت
شاخص نمایان میشود و عمده برنامهریزیها در بحث حملونقل به
سوی انتخاب بهینۀ سیستم حملونقل پایدار سوق پیدا میکند .افزایش
مشکالت در سالهای اخیر بهویژه در کشورهای در حال توسعه ،لزوم
حرکت به سمت سیاستهای حملونقل پایدار را بیش از پیش آشکار
میکند ،چرا که سیستمهای حملونقل پایدار شرایطی را فراهم میکنند
تا همۀ مردم به فرصتهای اقتصادی و اجتماعی برابر برای یک زندگی
معنادار دسترسی داشته باشند و در نقطۀ مقابل ،بیتوجهی و گسترش
لجامگسیختۀ سیستمهای حملونقل بدون توجه به ابعاد زیستمحیطی،
انسانی و اقتصادی و عدم حرکت روی ریل توسعۀ پایدار ،موجبات تشدید
معظالت فعلی را فراهم آورده و فاجعۀ انسانیـ زیستمحیطی را در پی
3
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خواهد داشت.
از سال  ،2000تعداد تحقیقات بسیاری با موضوع پایداری
لونقل که دربردارندۀ عناوین تحقیق متنوعی است ،انجام شده است.
حم 
لونقل پایدار مسائل متعددی از اصالح نهادی گرفته تا
به بیان دیگر ،حم 
حکمرانی ،سیاستگذاری ،تعامالت میانبخشی با سایر بخشها را در بر
گیرد (زو.)20124 ،
در ایران ،به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و راهبردي آن و نیز به
لحاظ وجود خطوط مختلف فرعی و اصلی راه آهن ،ارتباط با آبهاي آزاد و
لونقل
اتصال شرق به غرب ،امکانات بالقوهاي را براي تمرکز روي بخش حم 
و افزایش درآمدهاي ترانزیتی ناشی از جابهجایی بار و مسافر دارد .از جمله
تأثیرات مثبت حملونقل میتوان به انتقال صنعت به دورترین مناطق نام
برد که موجبات پیشرفت صنایع محلی و ایجاد و گسترش توسعه و عدالت
تا مناطق دورافتاده را فراهم میآورد .همچنین ،تسریع رشد اقتصادی،
کاهش زمان سفرها و کاهش تعداد تصادفها (در صورت اصالح راههای
موجود و ارتقای سطوح سرویسدهی) را به دنبال خواهد داشت .از سوی
دیگر ،تغییرات کاربری زمین و تغییرات بیاندازه در ارزش اراضی ،آلودگی
بوهوا) ،بر هم زدن نظام طبیعی
محیط زیست (آلودگی هوا و تغییرات آ 
محیط زیست ،اتالف وقت شهروندان ،استهالک وسایل نقلیه ،مشکالت
روانی ،هدر رفتن منابع اقتصادی ،مصرف بیرویۀ سوختهای فسیلی،
آلودگی صوتی ،آلودگی مناظر ،تراکم جمعیت ،ترافیک ،بر هم زدن عدالت
اجتماعی و درنهایت ،افزایش سوانح و تصادفها از جمله پیامدهای منفی
لونقل است.
سیستمهای گسترشیافتۀ حم 
براي برنامهريزي بهتر در اين حوزه باید ابتدا وضعيت پايداري
يا ناپايداري سيستمهاي حملونقل موجود يا برنامهريزيشده ،ارزيابي
لونقل
شود .تا كنون ارزيابيهاي بسيار متفاوتي توسط كارشناسان حم 
در كشورهاي مختلف جهان براي دستيابي به مناسبترين سيستم
حملونقل بهعمل آمده است .اما در کشور ما فقط و بهطور مختصر در این
حوزه به مطالعات توصیفی و کیفی اکتفا شده است که مرجعیت الزم برای
توصیۀ سیاستگذاری ندارد .از طرفی ،سياستهاي حملونقل ،معموالً از
شهري به شهر ديگر و از كشوري به كشور ديگر متفاوت هستند؛ زيرا
الگوهاي سفر مردم در اين شهرها و كشورها به دليل تفاوت در زمينههاي
اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و فرهنگي ،متفاوت است .بنابراین ،قبل از
هر گونه اقدامی ،بهمنظور هدایت برنامهریزیهای انجامشده به سمت
لونقل فعلی به
سیستمهای حملونقل پایدار ،باید وضعیت سیستم حم 
لحاظ پایداری و یا ناپایداری مورد سنجش واقع شود که این اقدام مستلزم
شناسایی و تدوین شاخصهای بومی برای اندازهگیری حملونقل پایدار
در کشور است .همچنین ،به منظور تعیین میزان دستیابی به اهداف
لونقل پایدار،
تعیینشده در برنامهها و سیاستگذاریهای مربوط به حم 
استفاده از شاخصهای استاندارد ،جامع و کاربردی میتواند بسیار راهگشا
باشد .بررسیها نشان میدهد از سوی مراکز و سازمانهای مختلف،
تا کنون شاخصهای فراوانی برای اندازهگیری حملونقل پایدار ارائه

شده است .اما با توجه به دادههای موجود در کشور ما ،دستیابی به
شاخصهایی که امکان محاسبۀ آنها برای کشور میسر باشد و همچنین،
با فرهنگ ترافیکی و اجتماعی ما سنخیت داشته باشد ،مستلزم مطالعه
و ارزیابی است.
با این توصیف ،شناسایی و محاسبۀ شاخصهای تعیینکنندۀ
کمیت حملونقل پایدار در سطح کشور ،میتواند معیار عملکرد
کیفیت و ّ
سیاستها و تصمیمها برای حرکت به سوی توسعۀ پایدار که غایت نهایی
هر اقتصادی است ،باشد و بدون وجود چنین ابزاری ،این هدف متعالی،
در حد شعار محض باقی مانده و عملیاتی نخواهد شد و همچنان جامعه،
اقتصاد و محیط زیست را با آسیبهای جبرانناپذیر مواجه خواهد کرد.
بیتردید از ميان مشخصههاي اصلي پنجاه سال گذشته ،رشد
انفجاري جمعيت و استفاده از خودروهای شخصی بسيار برجسته و
چشمگير بوده است .هماكنون شهرنشيني بهشدت متأثر از حركت
خودروهاست و پيامدهاي اين روند توسعۀ شهري شامل وابستگي بيشتر به
خودرو ،سفرهاي طوالني ،افزايش هزينههاي حملونقل ،مخاطرۀ محيط
زيست و آلودگي هوا و بسياري از موارد ديگر است .توسعۀ پایدار در
حقیقت پاسخی برای مقابله با این اثرات منفی است .توجه به حملونقل
پایدر به عنوان یک جزء جدانشدنی از توسعۀ پایدار و به دلیل اندرکنش
همهجانبهای که با ابعاد کلیدی جامعه دارد ،مورد توجه جدی اندیشمندان
و سیاستمداران بوده و هست .توسعۀ حملونقل پایدار را میتوان دارای
سه بعد اصلی دانست که شامل ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی
است .رسیدن به اهداف حملونقل پایدار منوط به برقراری تعادل و
هماهنگی بین این ابعاد است و غفلت کردن از هریک از آنها ،تحقق
اهداف حملونقل پایدار را مانع خواهد شد.
به منظور برنامهريزي بهتر در اين حوزه باید ابتدا وضعيت پايداري
يا ناپايداري سيستمهاي حملونقل موجود يا برنامهريزيشده ،ارزيابي
شود که این اقدام مستلزم شناسایی و تدوین شاخصهای بومی برای
اندازهگیری حملونقل پایدار در کشور است .شناسایی و محاسبۀ
کمیت حملونقل پایدار در سطح
شاخصهای تعیینکنندۀ کیفیت و ّ
کشور ،میتواند معیار عملکرد سیاستها و تصمیمها برای حرکت به سوی
توسعۀ پایدار که غایت نهایی هر اقتصادی است ،باشد و بدون وجود چنین
ابزاری ،این هدف متعالی محقق نخواهد شد.
پیشینۀ تحقیق
چارچوب نظری ادبیات موضوع تحقیق
چارچوب نظری و ادبیات تحقیق ،به فهم بهتر و عمیق دامنۀ
پژوهش کمک شایانی میکند (5جین و دیگران .)2019 ،به طور خاص،
در حوزۀ حملونقل پایدار محققان متعددی به مرور و تبیین ادبیات
تحقیق پرداختهاند .برای مثال ،سنتوبلی و دیگران )۲۰۱۷( 6به مروری
بر ادبیات تحقیق حملونقل پایدار چاپشده طی دورۀ ۲۰۱۴-۱۹۶۰
5 Jin et al.
6 Centobelli et al

4 Zhou
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حملونقل پايدار در ايران...

اﻗﺘﺼﺎدي
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﻬﺎدي
ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ ﭘﺎﯾﺪار

ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ و

ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ

شکل  .۱چارچوب مفهومی پویایی مسائل حملونقل در ایران

ﺷﮑﻞ  .1ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ در اﯾﺮان

در بخشهای مختلف است .بر همین اساس ،رویکرد حملونقل پایدار به
دنبال انعکاس «بازتاب و قابل رصد بودن هزینههای محیطیـ اجتماعی
است .به ظرفیت قابل تحمل احترام میگذارد و بین نیازهای جابهجایی
و ایمنی و نیازهای دسترسی ،کیفیت محیطی و سرزندگی توازن برقرار
میکند» (سلطانی.)1390 ،
بنابراین ،با در نظر گرفتن شکل  ۱و تبیین چارچوب مفهومی
لونقل در ایران ،میتوان توسعۀ پایدار (و در همین راستا
پایداری حم 
لونقل پایدار) را تالشی برای ایجاد توازن بین کیفیتهای محیطی،
حم 
اجتماعی و اقتصادی (در زمان حال و آینده) دانست .البته با در نظر داشتن
لونقل پایدار در کشورهای مختلف
یک رویکرد تطبیقی ،دستیابی به حم 
مستلزم توجه به ویژگیهای انحصاری هر کشور و تفاوتهای بین مناطق
مختلف است .شهرها بهعنوان مهمترین سکونتگاههای بشری ،بستر مهمی
برای تحقق توسعۀ پایدار است .توزیع بهینۀ شهرها در پهنۀ سرزمین و
برخورداری از خدمات متناسب با سلسلهمراتب و نقش عملکردی آنها
میتواند ضمن افزایش دسترسی برای ساکنان ،آنها را از مسافرتهای زیاد
و طوالنی بینیاز کند .با تلفیق سیاستها ،برنامهریزی شهری و برنامهریزی
لونقل میتوان ضمن حفظ کیفیت محیط شهری ،سطح متناسبی از
حم 
لونقل
دسترسی را برای شهروندان فراهم کرد .بنابراین ،مؤلفۀ پایداری حم 
میتواند و باید بهعنوان ابزاری برای دستیابی به توسعۀ پایدار مطرح شود.
لونقل در ساختار اجتماعی ،اقتصادی و حتی سیاسی و
اهمیت شبکۀ حم 
نظامی جوامع امروز به اندازهای است که کارشناسان آن را زیربنای توسعۀ
لونقل پایدار
پایدار هر جامعه میدانند .بنابراین ،دستیابی به مفهوم حم 
لونقل با هر یک از وجوه
مستلزم شناخت و ارزیابی اثرات متقابل حم 
چندگانۀ توسعۀ پایدار اعم از وجوه اقتصادی ،نهادی ،فنی ،اجتماعی،
زیستمحیطی و عملیاتی است:

پرداختهاند .آنها بر مواجهۀ پایداری محیط زیست و تأمینکنندگان
خدمات تدارککنندگان لجستیک ( )LSPsتمرکز کرده است .همچنین،
سالوی و سابرامیان )2015( 7بر تحقیقات اخیر روی سوخت هیدروژنی
و استفاده از آن روی حملونقل پایدار مطالعه کردهاند .همچنین ،بداسا
و دیگران ( )۲۰۲۰معتقدند که زیرساخت حملونقل پایدار میتواند به
واسطۀ اثر بازگشتهای اقتصادی مبتنی بر حملونقل کشورها 8تعیین
شود .با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی ،محیط زیست ،نهادی ،اجتماعی،
تکنیکی و عملیاتی در کشورهای مختلف میتوان به تصویری واضحتر از
چارچوب تحقیق دست یافت .شکل  ۱ضمن ارائۀ این تصویر به پویایی این
ارتباط میان موضوعات مختلف در بخش حملونقل مینگرد.

تبیین مدل مفهومی حملونقل پایدار:
لونقل پایدار
بررسیها نشان میدهد که ارتباط قوی میان حم 
و عایدی اقتصادی و به طور خاص ،پایداری در زیرساخت حملونقل
وجود دارد (زاخاروف و دیگران )92018 ،هر چند ایدۀ اصلی پایداری
لونقل از چشماندارهای توسعۀ پایدار نشئت گرفته است ،بنابراین
حم 
مفهوم پایداری پارادایم جدیدی برای چارچوب این تحقیق است .به بیان
دیگر ،از ضرورتهای گریزناپذیر هر اجتماع انسانی است که موجب پویایی
توسعۀ اقتصادی و اجتماعی میشود .توسعۀ پایدار بهطور عام و حملونقل
پایدار بهطور خاص ،در جستوجوی یافتن توازنی میان کیفیتهای
محیطی ،اجتماعی و اقتصادی (در زمان حال و آینده) در عرصۀ تسهیالت
لونقل پایدار به دنبال
لونقل است .در واقع ،برنامهریزی و طراحی حم 
حم 
دستیابی به راهحلهایی برای کاهش پیامدهای منفی و عوارض نامناسب
7 Salvi & Subramanian
8 Effect of contries’ transport-driven economic returns
9 Zakharov, el al.
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 حملونقل و اقتصاد:از نظر اقتصادی ،اهمیت حملونقل بهقدری زیاد و گسترده است
که میتوان آن را بستر توسعۀ اقتصادی خواند .برنامهریزی مناسب و دقیق
در این زمینه و بهبود و ساماندهی زیرساختهای حملونقل باعث کاهش
هزینههای بهرهبرداری و تولید میشود و اثرات مطلوبی را بر اقتصاد یک
لونقل و عوامل اقتصادی بهراحتی از یکدیگر تأثیر
جامعه میگذارد .حم 
میپذیرند .رشد بازرگانی و تجارت ،بهبود وضعیت کشاورزی ،گستردگی
خدمات و تولیدات موجب افزایش تقاضای حملونقل در جامعه میشود
.کارایی بخش حملونقل هم در افزایش بهرهوری نظام اقتصادی جامعه
تأثیرگذار است .این دو به طور پیوسته یکدیگر را تقویت میکنند .در
بررسی اقتصاد کالن کشورها ،شواهد بیانگر آن است سرمایهگذاری در
لونقل در افزایش تولید ناخالص ملی و ارزش افزوده ،نقش
بخش حم 
بهسزایی دارد.
لونقل ،فرهنگ و اجتماع:
 حم در توسعۀ حملونقل نباید تبعیضی بین انسانها و نسلها قائل
شد و باید در برقراری عدالت اجتماعی کوشش بسیاری کرد .با در
نظرگرفتن تسهیالتی همچون سیاستگذاریهایی در زمینۀ دریافت
هزینهها ،سطح خدمات ،شرایط زیرساختها و غیره در بخش حملونقل
میتوان افراد کمدرآمد جامعه را در ارضای نیازهای حملونقلی آنان یاری
رساند (کوهلر .)۲۰۱۳ ،10گسترش زیرساختها در این بخش میتواند
موفقیتهای شغلی جدید و بیشتری را به وجود آورد و در نتیجه،
باعث کاهش سطح بیکاری در جامعه شود .تغییر در فرهنگ و الگوی
مصرف جامعه و عادات و ساختارهای اجتماعی کشور ،همگی بهراحتی بر
لونقل تأثیر میگذارد .رشد فرهنگی جامعه باعث تغییر در خواستهها
حم 
لونقل
و اهداف اجتماعی شده و ظرفیتهای جدیدی در تقاضای حم 
پدید میآورد .ارتقای کارایی ،مدیریت و تصمیمگیری مناسب و صحیح
لونقل بر اقشار
در بخش حملونقل ،اثرات نامطلوب ناشی از رشد حم 
کمدرآمد را کاهش میدهد و عدالت را میان قشرهای مختلف جامعه
برقرار میکند و سطح رضایتمندی مردم و مشارکتهای اجتماعی را نیز
در هر زیربخش افزایش میدهد.

لونقل و محیط زیست:
 حم یکی از تأثیرات مهم حملونقل ،تأثیر بر محیط زیست است .تأثیر
حملونقل بر محیط را میتوان از چند جنبه بررسی کرد (آلروسان و
دیگران .)۲۰۱۸ ،11یک جنبۀ آن افزایش گازهای آالینده است که باعث
بوهوا ،افزایش میزان انتشار گازهای گلخانهای و گرم
تغییر در کیفیت آ 
شدن جو زمین میشود .جنبۀ دیگر آلودگیهای صوتی است که عالوه
بر ایجاد مشکالت جسمی باعث بروز مشکالت روحی و روانی نیز میشود
و آسایش انسان را تحت تأثیر قرار میدهد .بعد دیگر ،تحت تأثیر قرار

دادن ارزشها و مسائل زیباییشناسی و تأثیر بر تنوع زیستی است .اما
مسئلۀ مهم دیگر در این بخش ،مصرف منابع تجدیدناپذیر است .همانند
استفاده از سوختهای فسیلی و از بین رفتن جنگلها و دیگر منابع
طبیعی به علت گسترش مکانی زیرساختهای حملونقل و اثرات آن
بر کاربری زمین (رصافی و زرآبادیپور .)1386 ،موضوع حملونقل
(برنامهریزی ،طراحی ،مدیریت سیاستگذاری) میتواند بهعنوان ابزاری
برای دستیابی به توسعۀ پایدار تلقی شود .دستیابی به حملونقل پایدار،
نیازمند یک تغییر پارادایم است ،یعنی تغییر در شیوۀ تفکر به مسائل و
همچنین ،چگونگی حل مسائل .مفهوم حملونقل پایدار به این معناست
که مجموعهای از سیاستها و دستورالعملهای یکپارچه ،پویا ،پیوسته و
دربردارندۀ اهداف اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی است که توزیع
عادالنه و استفادۀ مؤثر از جهت رفع نیازهای حملونقل خالصه شود
(استادی جعفری ،رصافی.)1391 ،
تعاریف موجود در مورد حملونقل پایدار از نظر مفهومی متفاوت
و در بیشتر موارد توصیفی و خروجیمحور هستند تا تحلیلی و فرایندگرا.
برای دستیابی به عملکرد بیشتر در تعریف حملونقل پایدار ،باید
بررسیهای بیشتری روی کمی کردن عناصر مختلف سیستم حملونقل
پایدار صورت بگیرد (زویدگست و دیگران.)2000 ،12
لونقل پایدار افزایش کارایی و جابهجایی مسافر و کاالها
هدف حم 
و خدمات با حداقل مشکالت دسترسی است .اگر حملونقل پایدار مورد
توجه قرار نگیرد ،در آیندۀ نزدیک به یک بحران بزرگ تبدیل میشود.
بهطور کلی ،میتوان در یک جمله حملونقل پایدار را این گونه تعریف
کرد :جابهجایی سریع مردم با حداقل کردن هزینهها همراه با حداکثر
کردن خدمات و کاستن از مضراتی که میتواند در محیط زیست به
جای گذارد .همچنین ،در گزارش بانک جهانی  1996حملونقل پایدار
و ارکان آن بهشرح زیر بیان شده است .نخست ،رکن اقتصادی و مالی
که شامل مناسب بودن ساختار سازمانی ،اقدامات ،سرمایهگذاری برای
زیرساختهای حملونقل است .دوم ،رکن زیستمحیطی و اکولوژیکی که
شامل بررسی چگونگی سرمایهگذاری برای حملونقل و انتخاب شکلهای
مختلف حملونقل که روی کاهش مصرف انرژی و انتشار آالیندهها اثر
میگذارد .سوم ،رکن اجتماعی :که بر کافی بودن دسترسی به خدمات
13
حملونقل برای همۀ اقشار جامعه تأکید دارد (مارلون جی بوآنت
.)۳۱:۲۰۰۸
سازمان حملونقل كانادا در تعریف حملونقل پايدار ،از تعريف
توسعۀ پايدار استفاده كرد؛ يعني سيستم و فعاليت حملونقل به طور
كلي بايد داراي سه بعد اقتصادي ،محيطي و اجتماعي باشد .همچنين،
مركز حملونقل پايدار 14تعريفي از حملونقل پايدار ارائه داده است؛ يك
سيستم حملونقل پايدار ،سيستمي است كه:
اجازۀ دستيابي به نيازهاي اساسي افراد و جوامع را به طور ايمن
و با روشي منطبق با سالمت انسان و اكوسيستم و با عدالت درون و
12 Zuidgeest et al
13 Marlon G. Boarnet
)14 Center for Sustainable Transportation (CST

10 Kohler
11 Al- Rousan et al

251

افشین حیدرپور و ربابه جابری

بين نسلي ميدهد .قابل اجراست ،به طور مؤثر عمل ميکند ،گزينههاي
لونقل را پيشنهاد و از اقتصاد پويا حمايت ميكند.
حم 
انتشار گازهاي گلخانهاي و ضايعاتي كه جذب آنها براي سيارۀ
زمين ممكن نيست را كاهش ميدهد ،مصرف منابع تجديدناپذیر را به
حداقل ميرساند ،مصرف منابع تجديدپذير را تا سطح بازده پايدار محدود
ميكند ،اجزاي آن را دوباره استفاده و بازيافت ميكند و استفاده از زمين
و ايجاد سروصدا را به حداقل ميرساند.
به نظر میرسد که تعریف یادشده ،از کاملترین و عملیاتیترین
تعاریف است که میتواند مبنای تعیین شاخص حملونقل پایدار قرار
گیرد.
لونقل پایدار
زیرساختهای حم 
لونقل دربردارندۀ شبکهای پویا مشتمل بر ایجاد
زیرساخت حم 
ارتباط میان شهرها و مردم است و تحرکها و انتقالهای اقتصادی،
اجتماعی ،محیط زیستی ،شهرنشینی و رشد جمعیت را شامل میشود
(گریس کوی اوت گیشین و دیگران .)2016 ،15از جمله مهمترین
پیشنیازهای توسعۀ حملونقل پایدار ،آمادهسازی مسیرهای مورد نیاز در
لونقل است که در زیر به
این زمینه به عنوان زیرساختهای اصلی حم 
انواع این زیرساختها اشاره میشود(کاظمیان و همکاران:)1394،
 -1مسیرهای سبز :مسیر سبز قطعۀ بلند و باریکی است که اغلب برای
تفریح ،عبور عابر پیاده و دوچرخهسواری و همچنین ،گاهی اوقات
برای تراموا و وسایل نقلیۀ سبک ریلیاستفاده میشود.
 -2مسیرهای دوچرخه :قسمتی از جادهها که از طریق خطکشی برای
استفادۀ انحصاری از دوچرخه است.
 -3مسیرهای اتوبوس :که به عنوان راه حل مؤثر در رفع چالش ترافیک
شهری مورد توجه است.
 -4مسیرهای ریلی :در قالب قطارهای زیرزمینی ،منوریلها و غیره
(بیانکو ماتا جی.)۸۳:۱۹۹۹ ،16

لونقل پایدار در مطالعات انجامیافته
شاخص حم 
لونقل پایدار ،برخی
به منظور شناسایی و طراحی شاخص حم 
لونقل پایدار
مطالعات داخلی و مطالعات خارجی که به ارائۀ شاخص حم 
پرداختهاند ،بررسی و ارزیابی شد که به شرح زیر تبیین خواهد شد:
محمدرضا احدی و همکاران ( )1393در مقالهای با عنوان «بررسی
لونقل پایدار» ،اشاره میکنند
شاخصهای توسعۀ پایدار در برنامهریزی حم 
که شاخصهای حملونقل پایدار شامل -1 :جامعیت؛  -2دسترسی به
لونقل و  -4فرایندمداری
جای حرکت؛  -3امکانسنج تصمیمهای حم 
لونقل است .اما در واقع آنها ویژگیهای شاخصها و
تصمیمگیری حم 
لونقل
لونقل پایدار را معرفی کردهاند و به شاخصهای حم 
اقدامات حم 
پایدار به طور اخص اشارهای نکردهاند.
الهام کاکاوند و سمانه جباری ( )1390در مقالهای با عنوان
15 Griškeviˇci ¯ ut˙e-Geˇcien˙ e, et all.
16 Bianco, Martha J

«ارزیابی پایداری سیستمهای حملونقل عمومی درونشهری» به طور
مشخص برخی شاخصهای توسعۀ پایدار شهری را مطرح کردهاند که
عبارتاند از :استفادۀ منطقی از منابع طبیعی تجدیدپذیر ،مشاغل مزاحم،
آلودگیهای محیطی ،پایداری زیستمحیطی ،حملونقل درونشهری و
مناسبات انسان با طبیعت .سپس ،شاخصهای پایداری در حملونقل
درونشهری را به تفکیک بخشهای مختلف اشاره کرده است :در بخش
زیستمحیطی :آلودگی هوا ،آلودگی صوتی ،مصرف انرژی تجدیدناپذیر،
در بخش اقتصادی :هزینۀ زیرساخت ،هزینۀ سفر ،خسارتهای تصادف،
هزینۀ تعمیر و نگهداری ،در بخش فنیـ فیزیکی :آثار کاربردی زمین،
قطعه قطعه شدن سکونتگاهها و ظرفیت جابهجایی و در بخش اجتماعیـ
فرهنگی :عدالت در جابهجایی و زیباییشناسی.
مهدی استادی جعفری و امیرعباس رصافی ( ،)1391در مقالهای
با عنوان «ارزیابی سیاستهای توسعۀ پایدار در بخش حملونقل شهری
با استفاده از مدلهای سیستم پویایی؛ مطالعۀ موردی :شهر مشهد»،
شاخصهای مطالعه برای سنجش سطح پایداری حملونقل پایدار
شهری را برشمرده است :خسارت سالیانۀ جبراننشدۀ حملونقل ،برابری
قرارگیری شهروندان در معرض آلودگی هوا ،مصرف سالیانۀ گازوئیل به
تعداد خودروی گازوئیلسوز ،مصرف سالیانۀ بنزین به تعداد خودروی
بنزینسوز ،تولید سالیانۀ آالیندۀ اکسید نیتروژن به مساحت منطقه،
تولید سالیانۀ مونوکسید کربن به مساخت منطقه ،سطح آلودگی صوتی
در مناطق شهری ،مسافت طیشدۀ وسایل نقلیه ،میانگین تراکم ترافیک.
تاد لیتمن )2009( 17در مقالهای با عنوان «کیفیت و در دسترس
بودن دادههای مربوط به شاخصهای حملونقل پایدار» ،را در سه بخش
اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیستی تبیین کرده است .در بخش اقتصادی:
تحرک فرد ،تحرک پرواز ،تحویل کاال ،تراکم استفاده از زمین ،میانگین
زمان رفت و آمد سفر و قابلیت اطمینان ،میانگین حملونقل سریع و
قابلیت اطمینان ،هزینۀ سرانۀ حمل و بار ،کل هزینۀ حملونقل ،در
بخش اجتماعی :سبک رفتن به مدرسه ،نرخ سرانۀ ترافیک و مرگومیر،
کیفیت حملونقل برای افراد محروم ،استطاعت افراد ،میزان رضایت از
سیستم حملونقل و در بخش محیط زیست :مصرف سرانۀ انرژی ،نوع و
سبک مصرف ،میزان مصرف انرژی برای پروازها ،تغییرات آبوهوا ،انتشار
آالیندهها و نوع آنها ،آلودگی هوا و سروصدا و تأثیرات بهداشتی ،زمین
لونقل و شیوههای مدیریت توفان.
مورد نیاز برای امکانات حم 
مردسن ( )2005و لیتمن ( )2007در مقالهای با عنوان
«شاخصهای حملونقل پایدار» ،برخی از شاخصهای حملونقل پایدار
را به این شکل معرفی کردهاند :تعداد مالکیت وسایل نقلیۀ موتوری ،تعداد
سفرهای انجامشده توسط وسایل نقلیۀموتوری ،سهم سفرهای با اتومبیل،
با وسایل نقلیۀ عمومی و سفرهای انجامشده بدون وسایل غیرموتوری،
تعداد روزهایی که افرد به طور متوسط در معرض هوا قرار میگیرند،
تغییرات آبوهوا ،انتشار گازهای گلخانهای از وسایل نقلیه و ساختوساز،
تعداد افرادی که در معرض صدای هواپیما قرار میگیرند ،میزان مرگومیر
17 Tod Litman
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و جراحتها ،برآورد هزینههای ناشی از ترافیک ،شیوۀ رسیدن به محیط
کار ،هزینههای انجامشده روی جادهها ،حملونقل عمومی ،پارکینگ و
لونقل هوایی ،میزان پیادهروی ،دوچرخهسواری ،استفاده
 ،...کارایی حم 
لونقل عمومی ،... ،دسترسی به اینترنت و بسیاری از شاخصهای
از حم 
دیگر.
با مرور مجموعه مطالعات داخلی و خارجی و نیز با لحاظ محدودیت
دادههای قابل استناد موجود در کشور در مراجع رسمی ،متغیرهای معرف
توسعۀ پایدار پیشنهاد میشود که این متغیرها عبارتاند از:
 میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانهای ناشی از مصرف انواع سوختدر بخش حملونقل
 میزان مصرف سوخت طول خطوط ریلی ،تعداد لوکوموتیو ،مسافر و بار حملشده توسط راه آهن تعداد انواع وسایل نقلیۀ موتوری تعداد سفر و مسافر جابهجاشده درون و برون استانی وزن بار جابهجا شده توسط وسایل نقلیۀ عمومی جادهای بار و مسافر حملشده توسط کشتیرانیها -تعداد مسافران خروجی و ورودی فرودگاهها در پروازهای داخلی و

49.74
48.9 49.6 48.3 47.2 48.12 47.73

خارجی
 میزان مرگومیر سوانح جادهای ،ریلی ،هوایی و ...مواد و روشها
اندازهگیری و تحلیل شاخصهای مرتبط با حملونقل پایدا ر
به منظور تعیین جایگاه حملونقل کشور به لحاظ سازگاری با
تعاریف و مبانی حملونقل پایدار ،وضعیت متغیرهایی که هریک به نوعی
معرف حملونقل پایدار هستند ،در قالب نمودارهای زیر گزارش شده
است:
میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانهای ناشی از مصرف انواع سوخت در
لونقل
بخش حم 
انتشار انواع گازهای گلخانهای ناشی از مصرف انواع سوخت در
لونقل هریک بهنوعی در تعارض با اهداف و مبانی حملونقل
بخش حم 
پایدار است؛ چرا که یکی از بخشهای اساسی در حملونقل پایدار توجه
به ابعاد محیط زیستی نسلهای کنونی و آتی است که گازهای مورد نظر
همگی زمینۀ تخریب و آسیب محیط زیست را فراهم میآورد.
نتایج شکلهای  ۲و  ۳نشان میدهد سهم بخش حملونقل در
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بعد با متوسط رشد حدود  4درصد افزایش یافته و در سال  1393به 5/45
درصد رسیده است .نکتۀ قابل تأمل در نمودار  2آن است که بخش قابل
مالحظهای از انتشار این گاز آالینده یعنی به طور متوسطحدود  91درصد
از این گاز توسط حملونقل زمینی ایجاد میشود و بهترتیب حملونقل
لونقل دریایی  3/3درصد و حملونقل ریلی 1/09
هوایی  4/2درصد ،حم 
درصد از این گاز را تولید میکنند.

انتشار گاز  NOxطی سالهای  1379تا  1393کاهش یافته و از رقم
 60/3درصد در سال  1379به  49/74درصد در سال  1393رسیده است؛
در حالی که میزان آن طی این سالها همچنان افزایش داشته است و
شاید سهم سایر بخشها اعم از صنعت ،تجارت و  ...در انتشار این گاز
آالینده در سالهای مورد نظر افزایش یافته است .طی سالهای  1385تا
 ،1390میزان رشد افزایش این گاز کاهش یافته و دوباره از سال  1390به

254

افشین حیدرپور و ربابه جابری

7158

۱۳۹۳

10000
4576

4572

4327

۱۳۹۱

۱۳۹۲

ﺟﺎده اي

ﻫﻮاﯾﯽ

4248

۱۳۹۰
درﯾﺎﯾﯽ

۱۳۸۹
رﯾﻠﯽ

3725

5000
0

۱۳۸٥

ﮐﻠﯽ

شکل  .۷میزان انتشار گاز آالیندۀ  CO2در بخشهای مختلف حملونقل طی سالهای ( 1393-1385تن)

ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي ) 1393-1385ﺗﻦ(
ﺷﮑﻞ  .7ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎز آﻻﯾﻨﺪة  CO2در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
منبع :وزارت نيرو -دفتر برنامهريزي کالن برق و انرژي

ﻣﻨﺒﻊ :وزارت ﻧﯿﺮو -دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﮐﻼن ﺑﺮق و اﻧﺮژي

60

47.68
30.6 33.9 31.73 31.3

38.9

30.07 29.6

41.1 40.5 37.1

40
22.4 24.8

17.7

21.2

1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393

20
0

شکل  .۸سهم حملونقل در انتشار گاز آالیندۀ ( SO3درصد)

انرژی) SO3درﺻﺪ(
آﻻوﯾﻨﺪة
وزارتﻧﻘﻞ
ﺣﻤﻞو
ﺳﻬﻢ
ﺷﮑﻞ .8
ﮔﺎزبرق
اﻧﺘﺸﺎرامور
درمعاونت
نیرو،
انرژي،
ترازنامۀ
منبع:

ﻣﻨﺒﻊ :ﺗﺮازﻧﺎﻣﮥ اﻧﺮژي ،وزارت ﻧﯿﺮو ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺑﺮق و اﻧﺮژي
9035554

8897621

8286992

7937478

7799735

10000000 9512573
5000000

۱۳۹۳

۱۳۹۲

۱۳۹۱
ﺟﺎده اي

۱۳۹۰
ﻫﻮاﯾﯽ

درﯾﺎﯾﯽ

۱۳۸۹
رﯾﻠﯽ

۱۳۸٥

0

ﮐﻠﯽ

شکل  .۹میزان انتشار گاز آالیندۀ SO3در بخشهای مختلف حملونقل طی سالهای ( 1393-1385تن)
منبع :وزارت نيرو -دفتر برنامهريزي کالن برق و انرژي

ﺷﮑﻞ  .9ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎز آﻻﯾﻨﺪة  SO3در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي ) 1393-1385ﺗﻦ(

ﻣﻨﺒﻊ :وزارت ﻧﯿﺮو -دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﮐﻼن ﺑﺮق و اﻧﺮژي

یافتههای شکل  ۴نشان میدهد طی سالهای  1379تا ،1393
سهم بخش حملونقل در انتشار گاز آالیندۀ  SO2افزایش یافته و از
رقم  24/8درصد به  39/72درصد رسیده است .همچنین ،بر اساس نتایج
لونقل جادهای با رقم  82/16درصد بیشترین سهم را در
نمودار  ،4حم 
انتشار این گاز آالینده داشته ،پس از آن بهترتیب حملونقل دریایی با 10
درصد ،حملونقل هوایی با  5/5و درنهایت حملونقل ریلی با  1/45درصد

در رتبههای بعدی قرار دارند .طی سالهای  1392تا  ،1393میزان رشد
انتشار این گاز بهشدت افزایش یافته به حدود  41درصد رسیده در حالی
که این نرخ برای سال قبل حدود  5درصد بوده است.
نتایج شکلهای  ۶و  ۷بیانگر آن است که سهم حملونقل در
انتشار گاز آالیندۀ  ،CO2طی سالهای  1379تا  1393تقریباً ثابت مانده
است .همچنین 80/37 ،درصد از میزان انتشار  CO2در بخش حملونقل
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میزان انتشار گاز متان طی سالهای  1379تا  1393از رقم 95/2
درصد به  80/68درصد در سال  1393رسیده است 92/65 .درصد از
انتشار این گاز متعلق به بخش حملونقل جادهای 3/69 ،درصد از آن
متعلق به حملونقل دریایی 2/87 ،درصد متعلق به حملونقل هوایی و
 0/78درصد متعلق به بخش حملونقل ریلی است .متوسط میزان رشد
این گاز طی سالهای  1385تا  1393معادل  6/22درصد بوده است.

لونقل دریایی 5/89 ،درصد در
جادهای 12/18 ،درصد آن در بخش حم 
بخش حملونقل هوایی و  1/56درصد از آن در بخش حملونقل ریلی
ایجاد میشود .میزان رشد انتشار این گاز در سال  1393بهشدت افزایش
یافته و به رقم  56/42درصد رسیده ،در حالی که در سال 5/75 ،1392
درصد بوده است.
نتایج شکلهای  ۸و  ۹دال بر آن است که سهم بخش حملونقل
در انتشار گاز آالیندۀ  SO3طی سالهای  1379تا  1393افزایش قابل
توجهی داشته و از رقم  21/2درصد در سال  1379به  47/68درصد در
سال  1393رسیده است .بخش حملونقل جادهای  99درصد از این گاز
را منتشر میکنند و سایر بخشهای سهم بسیار اندکی دارند.
میزان انتشار گاز آالیندۀ  COطی سالهای  1379تا  1393تقریباً
لونقل ایجاد
ثابت بوده و حدود  98درصد از این گاز توسط بخش حم 
میشود که سهم قابل توجهی از این گاز یعنی حدود  82/32درصد در
لونقل دریایی،
لونقل جادهای 10/87 ،درصد در بخش حم 
بخش حم 
لونقل هوایی و فقط  1/44درصد در بخش
 5/37درصد در بخش حم 
حملونقل ریلی تولید میشود.

میزان مصرف انواع سوخت
میتوان گفت که تقریباً تمامی مطالعات صورتگرفته در حوزۀ
حملونقل پایدار ،از میزان مصرف سوخت بهویژه سوختهای تجدیدناپذیر
بهعنوان یک شاخص مهم از مجموعه شاخصهای حملونقل پایدار یاد
میکنند .مصرف بیرویه و بدون برنامۀ اینگونه منابع ،موجبات تخریب
محیط زیست را فراهم میآورد و از سویی ،هزینههای زیادی را به کشور
تحمیل خواهد کرد .به این جهت ،میتواند بهعنوان یکی از متغیرها و
اجزای شاخص حملونقل پایدار استفاده شود.
نتایج شکل 14نشان میدهد میزان مصرف بنزین موتور طی
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باشد ،سیستم حملونقل آن کشور سازگاری و تجانس بیشتری با مبانی
حملونقل پایدار دارد.
شکلهای  15و  16نشان میدهد همچنان طی سالهای 1375
تا  1394طول خطوط ریلی کشور در حال افزایش بوده است؛ اما میزان
افزایش طول خطوط ریلی بهرغم نوسانهای زیاد ،کاهنده بوده و تقریباً از

سالهای  1379تا  1394به رغم نوساناتی که در برخی مقاطع تجربه
کرده،روند افزایشی داشته است.

طول خطوط ریلی
هرچقدر سیستم حملونقل ریلی در کشوری توسعهیافتهتر
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ﻣﻨﺒﻊ :وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي

منبع :وزارت راه و شهرسازي

سال  1389به بعد همچنان این میزان کاهنده بوده است .بهرغم ضرورت
توسعۀ حملونقل ریلی در کشور به دلیل همگامی این سبک از حملونقل
با اهداف توسعۀ پایدار ،نه تنها رشد قابل مالحظهای در این بخش مالحظه
نمیشود ،بلکه در سال  1393با رشد منفی نیز مواجه شده است.

دارای روند فزاینده بوده است.

تعداد سفر درون و برون استانی جادهای
تعداد سفر و مسافر از طریق سیستم حملونقل جادهای از دیگر
متغیرهایی است که میتواند تعیینکنندۀ شاخص حملونقل پایدار باشد؛
چراکه بر اساس آمار منتشرشده در ارتباط با میزان آالیندههای مختلف
و سهم هر یک از بخشهای حملونقل در ایجاد آنها ،مشاهده شد که
بخش حملونقل جادهای بیشترین سهم را در ایجاد انواع آالینده داشته
است .بنابراین ،افزایش این دو شاخص مصداقی بارز از نقض اصول و مبانی
حملونقل پایدار است.
تعداد سفر درون و برون استانی از طریق حملونقل جادهای طی
سالهای  1375تا  1394افزایش یافته ،در همین دوره اما دارای میزان
رشد کاهنده بوده ،بهویژه از سال  1387این میزان با رشد بیشتری
کاهش یافته است .شاید بتوان بروز چنین نتیجهای را به اجرای طرح

تعداد انواع وسایل نقلیۀ موتوری
تعداد وسایل نقلیۀ موتوری از جمله متغیرهایی است که در قالب
مطالعات بهعنوان یکی از شاخصهایی که میتواند شاخص حملونقل
پایدار را متأثر کند ،ظاهر میشود؛ چراکه سوخت اینگونه وسایل نقلیه
زمینۀ الزم برای انتشار انواع آالیندهها را مهیا کرده و در عین حال نیز
لونقل تحمیل میکند.
هزینههایی را به مصرفکنندگان و سیستم حم 
تعداد وسایل نقلیۀ موتوری طی سالهای  1375تا  1393افزایش
یافته است .این تعداد در سال  164899 ،1375و در سال  1393به
 1880130رسیده است .تقریباً در این دوره تعداد وسایل نقلیۀ موتوری
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وزن بار جابهجاشده توسط وسایل نقلیۀ عمومی جادهای
نتایج شکل  20نشان میدهد میزان کاالی ترانزیتشده از طریق
جادههای کشور طی سالهای  1379تا  1393افزایش یافته است.

هدفمندی یارانهها نسبت داد که به دلیل افزایش قیمت حاملهای
انرژی و سوخت ،میزان سفر از طریق حملونقل جادهای کاهش یافته
است.
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ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي آﻻﯾﻨﺪه و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع ﺳﻮﺧﺖ در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ
ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ
ﻃﻮل ﺧﻄﻮط رﯾﻠﯽ ،ﺗﻌﺪاد ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿﻮ ،ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﺑﺎر ﺣﻤﻞﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ راه آﻫﻦ
ﺗﻌﺪاد وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮥ ﻣﻮﺗﻮري
ﺗﻌﺪاد ﺳﻔﺮ و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﺷﺪه درون و ﺑﺮون اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺟﺎدهاي
وزن ﺑﺎر ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎدهاي
ﺑﺎر و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺣﻤﻞﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﺘﯽراﻧﯽﻫﺎ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺧﺮوﺟﯽ و ورودي ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ در ﭘﺮوازﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﯿﺰان ﻣﺮگوﻣﯿﺮ و ﺳﻮاﻧﺢ ﺟﺎدهاي ،رﯾﻠﯽ ،ﻫﻮاﯾﯽ و ...

ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎري
ST
PG
F
R
V
PTR
LR
LPS
PLA
M

ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن
0/276
0/175
0/064
0/111
0/060
0/045
0/025
0/019
0/225

ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ

فردی مورد بحث قرار میگیرد .از سویی دیگر ،افزایش تصادفها و تلفات
بیشک هزینههای زیادی را در بر خواهد داشت و از آنجا که یکی دیگر
از ابعاد حملونقل پایدار ،بعد اقتصادی است ،توجه به این شاخص بسیار
حائز اهمیت خواهد بود.
تعداد تصادفها و تلفات انسانی ایجادشده از طریق سیستم
حملونقل جادهای از سال  1385تا سال  1393مدام کاهش یافته
است؛ اما در مجموع بخش عمده تصادفها و تلفات انسانی در سیستم
حملونقل ،متعلق به حملونقل جادهای است و سایر روشهای حملونقل
به مراتب آسیبهای کمتری در بر دارد.

میزان بار جابهجاشده از طریق کشتی طی دورۀ بررسیشده روند
افزایشی داشته است؛ همچنین تعداد مسافر جابهجاشده توسط کشتیرانی
در مجموع روند کاهشی داشته و از سال  1384به بعد تقریباً میزان ثابتی
بوده و تغییر نکرده است.
تعداد مسافر جابهجاشده توسط هواپیما از سال  1375تا سال
 1393مدام افزایش یافته است؛ بهطوری که در سال  2550 1375نفر
از طریق هواپیما سفر کردهاند و در سال  1393این رقم به  10626نفر
رسیده است؛ اما میزان رشد افزایش نرخی کاهنده است.
تعداد تصادفها و تلفات انسانی حادثشده از طریق سیستمهای
لونقل ،از جمله شاخصهای مهمی است که در مطالعات مختلف در
حم 
مجموعه شاخصهای حملونقل پایدار لحاظ میشود ،چراکه یکی از ابعاد
لونقل پایدار ،بعد اجتماعی است و توجه به مسائل انسانی و
مهم حم 

محاسبه و نرماالیز کردن شاخص حملونقل پایدار
یکی از اهدافی که مطالعۀ حاضر دنبال میکند ،طراحی و تدوین
261

حملونقل پايدار در ايران...

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﭘﺎﯾﺪار
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1393-1375
لهای
طی سا
پایدار
نقل
شاخص حملو
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شکل .۲۵
1393-1375
ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي
ﮐﺸﻮر
کشوردر
ﻧﻘﻞدرﭘﺎﯾﺪار
ﺣﻤﻞو
ﺷﺎﺧﺺ
تغییراتﺗﻐﯿﯿﺮات
 .25روﻧﺪ
ﺷﮑﻞ
منبع :یافتههای تحقیق

ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ

تی ال .)۱۹۸۰ ،19در این راستا ،معدل وزنی هر یک از مضمونها به عنوان
معیار وزن هر متغیر در شاخص توسعۀ پایدار در نظر گرفته شده است.
جدول  ۱اطالعات تفصیلی را نشان میدهد.

لونقل پایدار است که به صورت یکجا مجموعه
شاخصی با عنوان شاخص حم 
لونقل کشور
متغیرهای یادشده را در بر داشته و دیدی کلی از وضعیت حم 
ایجاد کند .به منظور طراحی این شاخص مراحل زیر انجام شده است:

لونقل نهایی
ارائۀ شاخص حم 
نرماالیز کردن متغیرهای تشکیلدهندۀ شاخص
لونقل پایدار ،برای اثرگذاری
یکی از چالشهای طراحی شاخص حم 
مجموعه متغیرهای مؤثری که شاخص حملونقل پایدار بر اساس
هر یک از متغیرها روی شاخص اصلی است .با اساس شواهد مستخرج از
آنها ساخته خواهد شد ،دارای واحدها و بعدهای اندازهگیری متفاوتی
نمودارهای بررسیشده ،متغیرهای میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانهای
بوده که امکان تجمیع آنها به این شکل در قالب یک شاخص فراهم
لونقل ،میزان مصرف سوخت،
ناشی از مصرف انواع سوخت در بخش حم 
نیست ،بنابراین قبل ساخت شاخص مستلزم نرماالیز کردن و یا بدون بعد
تعداد وسایل نقلیۀ موتوری ،تعداد سفر و مسافر جابهجا شده درون و برون
کردن هریک از این متغیرهاست که به این منظور از فرمول زیر استفاده
شده است:
استانی جادهای ،وزن بار جابهجا شده توسط وسایل نقلیۀ عمومی جادهای و
لونقل
گومیر و سوانح جادهای ،ریلی و  ...دارای اثر منفی بر شاخص حم 
مر 
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ  −ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻈﺮﻣﻮرد
= ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺎﺧﺺ
هستند؛ چراکه هریک از آنها بهنوعی با مبانی و اهداف تعریفشده در
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ  −ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ
لونقل پایدار
لونقل پایدار در تعارض بوده و به نوعی با ابعاد سهگانۀ حم 
حم 
لونقل و محیط زیست در تعارض هستند و سایر
اعم از بعد اقتصادی ،حم 
متغیرها اعم از طول خطوط ریلی ،تعداد لوکوموتیو ،مسافر و بار حملشده
یافته ها
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆و مسافر حملشده توسط کشتیرانیها و تعداد مسافران
آهن =،بار
− 0.175𝐹𝐹𝐹𝐹 + 0.064𝑅𝑅𝑅𝑅 −توسط راه
وزندهی شاخصها
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃−0.276
0.111𝑉𝑉𝑉𝑉 − 0.060𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 − 0.045𝐿𝐿𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅 +
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿0.025فرودگاهها در پروازهای داخلی و خارجی و بار و محصوالت
خروجی +و ورودی
طراحی
در
متغیرها
از
یک
هر
اهمیت
میزان
تعیین
به منظور
𝑀𝑀𝑀𝑀0.019𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃 − 0.225
پستی خروجی و ورودی از طریق فرودگاههای کشور که مربوط به روشهای
لونقل پایدار ،باید به وزندهی هریک از متغیرها پرداخته
شاخص حم 
لونقل ریلی ،هوایی و دریایی هستند و از لحاظ ایجاد آالیندهها ،به نسبت
حم 
شود .به اینمنظور ،از روش تحلیل سلسلهمراتبی ( )18AHPاستفاده
لونقل جا دهای در وضعیت بسیار مساعدتری قرار دارند و همچنین ،به
حم 
شده است .بنابراین ،تعداد  ۵۰پرسشنامه مختص این روش تهیه شده
لونقل
لونقل در وضعیت مساعدتری نسبت به حم 
لحاظ هزینه و سوانح حم 
و در اختیار حدود  ۵۰نفر از کارشناسان مرتبط با حوزۀ حملونقل قرار
لونقل پایدار هستند؛ به این
جادهای قرار دارند ،دارای اثر مثبت بر حم 
داده شده و نتایج مستخرج از نرمافزار  Expert Choiceبرای هر
لونقل به سمت آنها متمایل شود ،با
مفهوم که هرچقدر سیستمهای حم 
پرسشنامه به دست آمد ،مدل درخت تصمیمگیری استخراج و ماتریس
لونقل پایدار سازگارتر است.
اهداف حم 
دادهها تشکیل شد ،نسبت ناسازگاری در مدل  ۰/۴۱به دست آمد (ساتی،
19 Saaty, T.L.
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حوادث ،تصادفها و  ...دارند ،همچنان مشاهده شده که هیچگونه توسعۀ
لونقل صورت نگرفته و بهرغم تقویت
قابل توجهی در اصالح سیستم حم 
لونقل ریلی توفیق و توسعهای
لونقل زمینی ،سیستم حم 
سیستمهای حم 
نداشته؛ همانطورکه در سالهای اخیر کمرونقتر نیز شده است.
لونقل عمومي
آنچه كه از تحقيقات برميآيد هر قدر در كشوري حم 
گسترش يابد و كيفيت آن افزايش يابد ،مردم آن كشور به طور معناداري
كمتر از وسيلۀ نقليۀ شخصي استفاده ميكنند و بيشتر از وسيلۀ نقليۀ
عمومي براي رفتن به مقصد استفاده ميكنند .در صورتي در مناطقي كه
لونقل عمومي با كيفيت پايين ارائه ميشود ،مردم بيشتر از وسيلۀ نقليۀ
حم 
شخصي استفاده ميكنند (تاد ليتمن .)2010 ،بر اساس یافتههای پژوهش،
لونقل زمینی عالوه بر ایجاد آلودگيهاي زيستمحيطي ،هزينههاي
حم 
مستقيم و غيرمستقيم اقتصادي زيادي از جمله هزينۀ ناشي از تصادفها و
جرح و مرگ ،هزينۀ زمان ازدسترفتۀ ناشي از ترافيك سنگين خيابانها،
هزينۀ بنزين و سوختهاي مصرفي ديگر ناشي از استفادۀ بيش از حد آنها
در اين بخش و از دست دادن فرصتهاي صادراتي آن ،هزينههاي استهالك
و لوازم يدكي خودروها ،هزينههاي تعمير و نگهداري معابر شهري و ...را به
هر اقتصادی تحمیل میکند .بنا بر مستندات برگرفته از پژوهش ،يكي از
راههکارهای مؤثر بر كاهش اين هزينهها ،سوق دادن سیستم حملونقل
لونقل ریلی است كه به عنوان يكي از
درون و برون شهری به سمت حم 
لونقل عمومي در
بهترين ،اقتصاديترين و پاكترين انواع سيستمهاي حم 
جهان شناخته شده و آمار و مستندات موجود در کشور نیز صحهای بر این
ادعای جهانی است .ايمني بسيار زیاد ،راحتي و آسايش مسافران ،كاهش
مصرف انرژي و ايجادآلودگي هوا و صوتي بسيار ناچيز ،سرعت مناسب و
لونقل ریلی نسبت به ساير
قيمت کم حمل مسافر از جمله مزيتهاي حم 
لونقل است.
وسايل حم 
اين در حالي است كه متأسفانه ايجاد و توسعۀ خطوط ريلي درون
و برونشهري با مقاومتهايي روبهرو ميشود و در نقطۀ مقابل بودجههاي
كالني به ساخت و توسعۀ بزرگراهها اختصاص مييابد كه نه تنها از
معضالت سیستم حملونقل نميكاهد ،بلكه به عنوان جاذبهاي براي
لونقل شخصي عمل ميكند و همچناان مسبب آلودگيهاي صوتي و
حم 
هوايي و مصرف ميليونها ليتر بنزين و گازوييل ميشود .اگرچه حملونقل
ريلي با هزينۀ اوليه و سرمايه گذاريهاي الزم براي زيرساختها ،قابليت
انعطافپذيري کم و هزينههاي زیاد تعمير و نگهداري در صورت فرسوده و
قديمي شدن ناوگانهاي ريلي و اثرات رواني و فرهنگي و اقتصادي ناشي
از آن همراه خواهد بود ،اما تأثيرات شگرفي كه در مباحث زيستمحيطي
ميتواند داشته باشد ،كه مسئوالن را از هزينههاي اقتصادي به دور دارد و
در تأمين و گسترش هر چه بيشتر اين خطوط ترغيب كند.
بیشک در هر کشور نقطۀ شروع و اقدام به اجرای هر سیاستی،
مستلزم قانونگذاریهای الزم در آن حوزه است تا زمینههای حمایت
و اجرای آن فراهم شود و سپس ،از طریق سیستمهای نظارتی ،شیوۀ
اجرای سیاستهای مربوطه رصد شود تا به اهداف تعیینشده دست
یافت و مجموعه اقدامات صورتگرفته مؤثر واقع شود .بنابراین ،از آنجا

= ST
−0.276 PG − 0.175 F + 0.064 R −
0.111V − 0.060 PTR − 0.045 LR +
0.025 LPS + 0.019 PLA − 0.225M
لونقل پایدار طی سالهای
نتایج ناشی از محاسبۀ شاخص حم 
 1375تا  1393در شکل  ۲۵گزارش شده است:
همانطور که پیشتر تبیین شد ،به دلیل شناخت وضعیت فعلی
لونقل در کشور از لحاظ پایداری یا ناپایداری ،عالوه بر بررسی متغیرها
حم 
و عوامل مؤثر به صورت جزءبهجزء ،میتوان شاخصی را طراحی کرد که
عالوه بر لحاظ کردن تمامی متغیرهای یادشده با منظور کردن درجۀ وزنی
و اهمیت آنها ،امکان تجمیع شاخصها به صورت یکجا را فراهم کرده و
لونقل پایدار
لونقل کشور ارائه کند .شاخص حم 
دیدی کلی از وضعیت حم 
در این مطالعه فقط با هدف تحقق این ایده طراحی و محاسبه شده است.
همانگونه که از شکل  ۲۵استنباط میشود ،در طول مقاطع
زمانی مختلف در فاصله زمانی سالهای  1375تا  1393وضعیت شاخص
لونقل پایدار در کشور با کاهش قابل توجه مواجه شده (از میزان
حم 
 -۱/۹۳به میزان  -۴/۹۱رسیده ،یعنی وضع بدتر شده است) و این روند
کاهشی از سال  1390به بعد میزان رشد بیشتری داشته است؛ به این
مفهوم که به لحاظ پایداری ،سیستم حملونقل در کشور با مشکالت
جدیتری مواجه شده که لزوم توجه جدی به این مقولۀ بسیار مهم را از
سوی تصمیمسازان ،دستاندرکاران و مدیران این حوزه میطلبد.
بحث و نتیجهگیری
لونقل بهینه و پایدار
همگامی ،تجانس و سازگاری سیستمهای حم 
با اقتصادهایی که چنین سیستمهایی در آنها مستقر و جاری هستند ،از
بدیهیات اقتصادهای کنونی است .هرچه اقتصادی توسعهیافتهتر باشد ،به
کمیت سیستمهای حملونقل خود توجه بیشتری داشته و برای
کیفیت و ّ
آنها مسجل است که بیتوجه از کنار چنین مقولۀ مهمی عبور کردن،
به منزلۀ بیتوجهی به اقتصاد ،اجتماع و محیط زیست بوده و به نوعی از
بین بردن بزرگترین سرمایههای هر اقتصاد یعنی سرمایۀ انسانی است.
نقطۀ شروع تمرکز بر این مقوله و برنامهریزیهای اصولی بر آن
مستلزم شناخت وضعیت کنونی است .در این پژوهش ،برخی از مهمترین
لونقل کشور بهویژه به لحاظ پایداری
متغیرهای تعیینکنندۀ وضعیت حم 
ارزیابی شده است.
مجموعه متغیرهای ارائهشده دال بر آن است که سیستمهای
لونقل زمینی در کشور ،سهم عمدهای در ایجاد گازهای آالینده ،مصرف
حم 
سوخت به عنوان مهم ترین علت ایجاد گازهای آالینده و تخریب محیط
زیست و منشأ بسیاری از بیماریها ،ایجاد تصادفها و سوانح رانندگی و ...
بوده است و نکتۀ قابل تأمل آنکه بهرغم علم به چنین آگاهیای در ارتباط
لونقل زمینی و بحرانهای ایجادشده ناشی از توسعۀ
با وضعیت سیستم حم 
لونقل بهویژه
آن و همچنین ،علم به این مسئله که سایر سیستمهای حم 
لونقل ریلی کمترین آثار مخرب را در ایجاد انواع آالیندهها،
سیستم حم 
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لونقل آنچنان فراگیر شده که
که بحرانهای مربوط به سیستمهای حم 
نمیتوان بیش از این از آن تغافل کرد و آن را نادیده گرفت ،همت و اقدام
عاجل نهاد قانونگذار را میطلبد تا نسبت به هدایت سرمایهگذاریهای
لونقل به سمت سیستمهای سازگارتر با اهداف
انجامشده در بخش حم 
توسعۀ پایدار گامهای جدی بردارد.
اقدام به قانونگذاری در این حوزه نیز خود ،مستلزم انجام مطالعات
کاربردی و ارائۀ واقعیاتی از شرایط کنونی کشور است .اما در این ارتباط
الزم است جایگاه کشور در حوزۀ حملونقل پایدار نسبت به کشورهایی
با شرایط قابل قیاس ،مورد ارزیابی قرار گیرد که نیازمند مطالعات بعدی
لونقل پایدار
است .بنابراین ،پیشنهاد میشود در گام بعد شاخصهای حم 
برای کشور و سایر کشورهای منتخب مورد قیاس قرار گرفته و همچنین،
به منظور انجام مطالعات هدفمندتر ،باید شاخصهای مربوطه در سطح
استانهای مختلف کشور نیز محاسبه و رتبۀ هر استان در این زمینه
مشخص شود تا سرمایهگذاریهای بخش حملونقل به سمت کاراترین
بخشها و استانها هدایت شده و بیشترین اثرگذاری حاصل شود.
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