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 چکیده

-شاخص سنجیارزیابی و اولویتهدف  ، باو کاربرد روش دلفی «تحلیلی -توصیفی»شناسی پژوهش حاضر با روش

-یابی به هدف یاد شده، شاخصجهت دست به انجام رسیده است.نقل شهری در شهر اهواز  وی پایداری حمل ها

 03اری زیست محیطی با اجتماعی و پایدپایداری  های پایداری حمل ونقل شهری در سه بعد پایداری اقتصادی،

ز ا ونقل شهری اهواز،ها در حملسنجی وضعیت آنو جهت ارزیابی و اولویت و انتخاب شدهبندی متغیر دسته

های مناطق هشتگانه کارشناسان اجرایی شهرداریشامل اساتید دانشگاه، ، حوضهدر سه  نفر از کارشناسان 03 نظرات

 دستبههای وزن ،آمده دستبههای برای تحلیل دادهاستفاده شده است. شهری و سازمان حمل و نقل شهری اهواز 

تحلیل مورد تجزیه و  (FLLS) مدل حداقل مجذورات لگاریتمی فازی در قالباعداد فازی مثلثی  آمده به صورت

، میانگین و که شاخص پایداری اقتصادی در سه بخش حداقل دهدنشان می آمده دستبه. نتایج قرار گرفته است

ها برای بسترسازی ، نسبت به دیگر شاخصوزن فازی 901/3و  840/3، 444/3حداکثر وزن فازی به ترتیب با کسب 

 هایسنجی متغیرتحلیل این فرایند برای اولویت باشد.میاز اولویت اصلی برخوردار  نقل پایدار در شهر اهوازوحمل
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شاخص پایداری در بخش  بسترسازی امکانات و منابع برای ارتباطات الکترونیکی دهد که متغیرنشان می نیز پژوهش

-های آباجتماعی و کاهش آالینده پایداریحمایت از ایمنی و امنیت اجتماعی در بخش شاخص متغیر اقتصادی، 

در بخش حداقل، میانگین و حداکثر وزن  هاوزن تریندر بخش شاخص پایداری زیست محیطی داری بیش هوایی

  فازی شدند.

 

 .شهر اهواز ،حمل و نقل شهری، مدل فازی پایداری، :کلید واژه ها

 

 مقدمه

تجارت، صنعت و باشد. اوقات فراغت، آموزش، های زندگی در شهرها در ارتباط مینقل با کلیه جنبهوامروزه حمل

هستند که جهت پیوند و ارتباط سازنده با یکدیگر و تداوم بخشیدن به چرخه  هاییحوضهاز جمله  هادیگر جنبه

داشتن  (.10: 1331، 4اچ هورست) باشندزندگی در شهرها، نیازمند یک شبکه پایدار برای حمل ونقل در شهرها می

و  با نشاطهای انسانی با یک محیط میان فعالیت و هماهنگی مستلزم داشتن تطابق حوضهرویکرد پایدار در این 

باشد که بهمی حمایت از پویایی و عدالت اقتصادی به همراه سرزندگی و عدالت اجتماعی در کنارها مبری از آالینده

 (. 11: 1322، 8)لیتمندباشمیمطرح  عنوان ابعاد اصلی توسعه پایدار

های رخداده در آن به علت مشکالت و چالش جوامع شهریدر نقل مورد استفاده وهست که حمل ز یک دههبیش ا

باشد. این ناپایداری در وهله اول در مصرف بیش از اندازه انرژی و مواد سوختی، شرایط پایداری برخوردار نمی از

بلیک ) جهانی خود را نشان داده استسطح  در سپس در کاهش منابع و سرانجام در افزایش میزان آلودگی هوا حتی

پایدار، مسأله ساز  در رویکرد توسعه شهری علت با اهمیت بودن مبحث حمل و نقل (.400: 1330، 9و نای کمپ

، 4)تورتن باشداجتماعی و محیط زیستی آن میل اقتصادی، یامروزی با توجه به مسا شهری نقلوبودن نظام حمل

گیر اقتصاد، اجتماع و ای در حمل ونقل شهری گریبانهای عمدهمشکالت و نارساییچرا که امروزه (. 930: 1339

را بیش  حوضهباشد که توجه به مبحث پایداری در این های اصلی پایداری میعنوان شاخصمحیط زیست شهری به

رویه از منابع انرژی توان به استفاده بیمیدر بعد اقتصادی ها از پیش ضروری جلوه داده است. از جمله این چالش

                                                           
4  - Eichhorst 

5  -  Litman 

6   - Black & Nijkamp  

7  -  Turton 
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اتکاء و گرایش به  ناشی از هایهزینه (،209: 1323 ،0)جومارد و نیکالسهای فسیلیخصوص در زمینه سوخته ب

ها و منابع نگهدارنده در های مربوط به ساخت زیرساخت، هزینهنقل عمومیوه جای حملحمل و نقل شخصی ب

توان به کاهش ایمنی در بعد اجتماعی مسأله می. اشاره کرد( 81: 1338، 1استیج و گی فورد) هارابطه با فرسودگی آن

های مالی و جانی ناشی از تلفات رخداده افزایش هزینه (،044: 1331، 23مارین) و امنیت اجتماعی در بحث تصادفات

اشاره گیرد که از افزایش حجم ترافیک وسایل حمل ونقل نشأت می در شهرها صوتی و بصریآرامش  نرفتبین و

، آلودگی هوای شهرها به علت حجم ایگرمایش زمین از طریق انتشار گازهای گلخانه .(11: 1331، 22فیتلسون) نمود

-تخریب کاربری اراضی در شهرها جهت خیابان و کنندباالی خودروهای شخصی که از منابع آالینده استفاده می

از جمله نیز  (432: 1330، 21های زیست محیطی اروپاهمکاریمرکز ) های ارتباطی متنوع و فراوانها و شریانکشی

های یاد شده از جمله مسایل و همه این چالشآید که به حساب می های زیست محیطی حمل ونقل شهریچالش

 محیطی اجتماعی و، اقتصادیابعاد و  شهری ایجاد کردهنقل وانداز منفی در نظام حملچشممشکالتی هستند که یک 

 .دهنددر شهرها را تحت الشعاع قرار می زندگی

 ها آنهوایی در شهرها، اتالف هزینه های آبآینده چنین رویکردی در حمل ونقل شهری افزایش روزافزون آلودگی

برای جبران خسارات ناشی ازحمل ونقل ناپایدار، افزایش روزافزون میزان تصادفات، تخریب و استفاده  هم صرفا

عدم دسترسی و عدم قابلیت تأمین پایدار  دسترس در شهرها و نهایتا در های طبیعی و منابعبیش از حد از دارایی

جهت پیشبرد  و در این راستا در (.48: 1330، 20نای کمپ) حمل ونقل شهری برای جامعه شهری خواهد بود

های ها و شاخصزیست بر شناخت مؤلفههانی و محیطپیشنهاد مجامع جنقل شهری، وحمل حوضهپایداری در 

 های صورت گرفتهریزیتا برنامه باشدآن می پایداررویکرد به سمت نقل شهری وتأثیرگذار در زمینه گرایش حمل

 .باشد ی تعریف شده برای آنهاها و مؤلفهقوت با توجه به شاخصقاط ضعف و شناخت ندر جهت  برای آن

 هاتوان نارساییحمل و نقل شهری در شهر اهواز می با تمرکز بر روی وضعیت ل و مشکالت یاد شده،یمطابق با مسا

ای هترین شاخصعنوان اصلیبه آن زیستی ه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطای را در زمینو مشکالت عدیده

های را با چالش حوضهدر این شهر مشاهده کرد که دستیابی به پایداری در این  ونقل شهریحمل حوضهپایداری در 

                                                           
8- Joumard & Nicolas 

9  - Steg & Gifford  

10  - Marin  

11  - Fietelson  

12- EEA, 2008 

13  - Nijkamp 
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های حمل و م استانداردهای الزم در زیرساختها و عدساخته است. نقص و کمبود زیرساخت متعددی روبه رو

فسیلی،  عمومی، مصرف باالی منابع وسایط نقلیهنقل شهری و کمبود وگذاری در ناوگان حملنقل، کمبود سرمایه

های پایدار و مناسب در گذاریو عدم سرمایه عمومی نقل و حمل نقل شخصی به جای و گرایش به استفاده از حمل

هایی نامهود و یا کمبود فضاها و حتی آیین، عدم وجونقل مانند مترو و منوریلزمینه شیوه های پایدار و نوین حمل

کند، عدم ایمنی اجتماعی بر اساس سواری را ترغیب میروی و دوچرخهحمل و نقل عمومی و سبز مثل پیادهکه 

عدم دسترسی برابر به حمل ونقل شهری در بین اقشار مختلف  میزان تصادفات رخ داده در مناطق فقیرنشین شهری،

ی و تراکم آن در مراکز فعالیت شهری با پدیده های ناشی از استفاده از وسایل نقلیه شخصجامعه، همراه شدن آالینده

های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی، ای است که در قالب شاخصل عمدهیریزگردها در شهر اهواز از جمله مسا

چنین مشکالتی آینده حمل ونقل  های متعددی روبه رو ساخته است.حمل و نقل شهری را در شهر اهواز با چالش

که  به طوری ،مبهم و دست نیافتنی جلوه داده است حوضهدر بحث گرایش به پایداری در این شهری در اهواز را 

ونقل عمومی به ونقل و عدم گرایش به حملهای حملروز به روز بر آلودگی هوای شهری، فرسایش زیرساخت

 شود. علت نبود امکانات و ضعف ساختارها افزوده می

شده، در پژوهش حاضر سعی شده مبحث پایداری در حمل ونقل شهری اهواز با های یاد ل و چالشیبا توجه به مسا

و محیط در سه بعد اقتصادی، اجتماعی  حوضههای مطرح شده برای پایداری در این ها و مؤلفهتوجه به شاخص

 سنجی قرار گرفته و نقاط ضعفاز دیدگاه کارشناسان و متخصصان امر مورد پیگیری، شناخت و اولویت یزیست

 اصلی نظام حمل ونقل شهری اهواز با توجه به شاخص های پایداری مطرح شده مورد شناسایی قرار گیرد. 

تحقیقات و  ،های آنها و مؤلفهحمل و نقل شهری و تعیین شاخص حوضهدر  پایداری با توجه به اهمیت موضوع

با توجه به موضوع پژوهش  صورت گرفته است که این میزان در تحقیقات داخلی در این زمینه های متعددیپژوهش

-های پایداری حمل و نقل پرداخته شده یا جنبه توصیفی داشتهبه یکی از جنبه ها صرفاو در آن باشدبسیار اندک می

هشی تحت عنوان جایگاه ر پژو( د2000) توان به بختیاری و همکارانه تحقیقات داخلی در این زمینه میاند. از جمل

( در پژوهشی تحت عنوان 2000) جو و مفیدی شمیرانیکاشانیمسافر، ونقل پایدار یر در حملپذهای تجدیدانرژی

(، در پژوهشی تحت 2001) و گلریزان بهزادفرونقل شهری،  ات حمل و نقل شهری و پایداری حملسیر تحول نظری

های دستیابی به حمل و نقل ( در پژوهشی تحت عنوان روش2001) گلبادی و نوفلنقل پایدار و عنوان حمل و

ای به صورت مستقیم در زمینه حمل ونقل پایدار شهری در منابع خارجی مطالعات گسترده پایدار شهری اشاره کرد.
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به توان ها میشده است که از جمله آندر ابعاد گوناگون انجام و  حوضههای پایداری در این با توجه به شاخص

(، شلتون 1331)24(، جومارد و نیکالس1331)29(، لیتمن1330)28و همکاران (، زیسمن 1330)24آماکودزی و گانسلر

( اشاره کرد که 1321)13( و اسمیت و زگراس1322)21(، سازمان حمل و نقل شهری اتحادیه اروپا1323)20و مایکسن

های پایداری در حمل  ا توجه به شاخصونقل شهری بحمل حوضهطور مستقیم به ارزیابی پایداری در همگی به

 ونقل شهری پرداخته اند.

 

 هامواد و روش

-هبه انجام رسیده است. جهت گردآوری داد« تحلیلی –توصیفی»به شیوه  ،گذاری کاربردیپژوهش حاضر با هدف

های بخش تحلیلی پژوهش های توصیفی از منابع و مراجع معتبر مرتبط با موضوع پژوهش و جهت گردآوری داده

های مؤثر در شاخص انتخاب و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. در این راستا بعد از 12روش دلفیبه صورت 

سنجی جهت ارزیابی و اولویت ،11انکارشناسنفر از  03ها، از نظراتبندی آنستهد ونقل شهری و نهایتاپایداری حمل 

های موجود در نظام حمل ونقل شهری در شهر اهواز مشکالت و ضعفبا توجه به  های منتخب پژوهششاخص

از مدل حداقل مجذورات لگاریتمی  آمده دستبههای داده . در این راستا جهت تجزیه و تحلیلاستفاده شده است

 استفاده شده است.دهی فازی های نوین وزنعنوان یکی از مدلبه  FLLS فازی

                                                           
14 - Amekudzi & Guensler, 2008 

15 - Zietsman et al. 2008 

16 - Litman, 2009 

17 - Joumard & Nickolas, 2009 

18 - Shelton & Maickson, 2010 

19 - UTOEU, 2011 

20 -  Smith & Zegras, 2012  

ماه به طول  1نزدیک به اندرکاران حمل ونقل شهری اهواز و دست مسئوالنشایان ذکر است که پروسه انجام مصاحبه و ارائه پرسشنامه به اساتید،  - 12

 بوده است. 2012انجامیده که بازه زمانی آن از اواسط آذرماه تا اواسط بهمن ماه سال 

 23مدیریت و علوم اجتماعی،  ریزی شهری،ریزی حمل ونقل، برنامههای برنامهدانشگاه در رشته حوضهنفر از  23کارشناسان منتخب پژوهش را  - 11

مشاور  مهندسانسازمان حمل ونقل شهری اهواز و  حوضهنفر نیز در  23های مناطق هشتگانه شهری و شهرداری حوضهذیربط در  مسئوالننفر از 

 دهند.تشکیل می



 3131، پاییز 74ی  پژوهشی فضای جغرافیایی، سال چهاردهم، شماره -ی علمی فصلنامه                                   232

 
 انجام پژوهش: مدل مفهومی فرایند 1شکل 

نقل شهری به عمل های پایداری حمل وو شاخص هاهای گوناگونی از مؤلفهبندیهای متعددی تقسیمدر پژوهش

های فرعی که به نوعی این تعاریف لحاظ جامعیت در تعاریف و دربرگیری شاخص ازآمده است. در پژوهش حاضر 

داد و از سوی پوشانی قرار میر موضوع را مورد همهای مشابه دهای اصلی و فرعی سایر تقسیم بندیدر شاخص

های پایداری حمل و نقل شهری به سه شاخص اصلی پایداری ، شاخص10گیری از نظرات کارشناساندیگر با بهره

در نظر گرفته شده است. در  متغیر 23اجتماعی و پایداری زیست محیطی تقسیم و برای هر کدام  پایداری اقتصادی،

 .24آمده است پژوهش منتخب یو متغیرها ها( شاخص1جدول شماره )

 ها ومتغیرهای پژوهششاخص -1جدول

 متغیرها ها شاخص

بسترسازی منابع و امکانات برای ارتباطات   -های مختلط تشویق به استفاده از کاربری -ارتقاء رضایت مصرف کنندگان  پایداری اقتصادی

مدیریت   -کاهش مصارف انرژی  -های مصرف کنندگان کاهش هزینه -نقلتنوع در نوع وسایل حمل و   -الکترونیکی

ها برای حمل و نقل کاهش هزینه -ایکاهش مخارج ناشی از تصادفات جاده  –مصرف و برنامه ریزی برای حمل و نقل سبز 

 هاارتقاءکیفیت زیرساخت  -زمینیای و حمایت از حمل و نقل ریلی و زیرجاده

حمایت از انسجام و   -حمایت از امنیت و ایمنی اجتماعی  -قابلیت دسترسی برابر اجتماعی  –حمایت از سالمتی اجتماعی  پایداری اجتماعی

روی و برخورداری از حمایت از پیاده  -حمایت از مسافرت کودکان و زنان   -قابلیت تأمین برای جامعه   -توسعه اجتماعی

 حمایت از اقتصاد اجتماعی -حمایت از کیفیت زندگی اجتماعی  -اجتماعیحمایت از تنوع انتخاب   -شادابی اجتماعی

                                                           
ریزی حمل ونقل، برنامه های مهندسی حملنفر از اساتید دانشگاهی در رشته 13های پژوهش از نظرات بندی مناسب و جامع شاخصجهت دسته - 10

 ای )شهرسازی( استفاده شده است.و منطقه ریزی شهریریزی شهری و برنامهبرنامه ونقل، جغرافیا و

 ها از آن بهره برده شده است عبارتند ازای از منابعی که در تدوین و تنظیم شاخصگزیده -14
(Litman, 2011) 

(Lindholm & Behroneds, 2012) 

(Groot & Steg, 2006) 

(Mihyeon & Amekudsy, 2005) 

(Richadson, 2005) 

(Hull, 2012) 

(Joumard & Nicolas, 2010) 
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پایداری زیست 

 محیطی

جلوگیری از   -های اسیدی و شیمیاییجلوگیری از انتشار آالینده  -های صوتیکاهش آالینده  -هواییوهای آبکاهش آالینده

جلوگیری از تأثیر بر   -هایرات منفی بر روی کاربریجلوگیری از تأث -جلوگیری از فرسایش خاک  -های آب و خاکآلودگی

کارآمدی در مصرف منابع  -محافظت از تنوع زیستی و چشم اندازها -کاهش مصرف منابع فسیلی  -پذیرایی محیط زیست

 تجدید پذیر

 

وانگ، توسط دهی به شیوه منطق فازی است که های در وزنیکی از روش 18مدل حداقل مجذورات لگاریتمی فازی

این مدل از اشکال پیشرفته تحلیل سلسله مراتبی در شکل  (.Wang et al., 2006) ارائه گردیده است 19الهاج و هوآ

-ها برای وزن دهی میاست که مرحله اول آن تشکیل درخت سلسله مراتبی برای شناخت اهداف و گزینه فازی آن

در این مرحله نظرات کارشناسان  پژوهش با استفاده از باشد. تشکیل ماتریس مقایسات زوجی می مرحله دوم باشد.

 گیرد.اعداد فازی مثلثی تعیین و در داخل ماتریس مقایسات زوجی قرار می

 گردد:به صورت زیر تعریف میکه ریزی خطی خواهد بود یک مدل برنامه ین مدل صورت بندیدر ا مرحله سوم
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هستند. در این مدل تابع هدف غیرخطی و  های مثلثی فازیبه ترتیب حدود پایین، وسط و باالی قضاوت  

حاصل از قضاوت کارشناسان  یآمده دستبههای سازی وزندر مرحله چهارم به فازی خطی هستند. هامحدودیت

دهد. در این می دستبهه در حقیقت وزن نهایی را ک باشدمیآمده  دستبهمرحله بعد ترکیب اوزان پرداخته شده و 

ریزی خطی برای حد پایین، از برنامه ها با استفادهترکیب وزن متغیرهاو  هاشاخص پژوهش بعد از مقایسات زوجی

 آمده است. دستبههای حد متوسط و حد باالی وزن

                                                           
25  - Fuzzy Logarithmic Least Square (FLLS) 
26- Wang, Elhag and Hua 
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 آمده برای معیارها و زیرمعیارها دستبههای حد پایین وزن
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 آمده برای معیارها و زیر معیارها دستبههای حد وسط وزن
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متغیر در اولویت خواهد مده شاخص و یا آ دستبهدراین بین با توجه به حد پایین، متوسط و حد باالی وزن های 

 .(201-211: 2001)زنجیرچی، ها را کسب کرده باشدترین وزنبود که در هر سه قسمت اوزان بیش

 

 مبانی نظری پژوهش

یه موتوری لاز پیدایش شهرها در جهان تا حدود نیمه قرن نوزدهم که همزمان با اختراع ماشین و حضور وسایل نق

شد. حرکت پیاده شکل غالب جابجایی افراد در شهرها و مقیاس انسانی شکل دهنده ابعاد گذرها محسوب می ،بود

توان دوران آرام در حمل و نقل درون شهری نام برد که فاقد تغییرات عمده و ناگهانی در ساختار این دوران را می

نقل و. بنابراین حمل(8: 2000 ی شمیرانی،کاشانی جو ومفید) های درون شهری بوده استهای جابجاییسامانه

شهری در راستای محیط و طبیعت و هماهنگ با تغییرات محیطی بوده است. این جریان تا انقالب صنعتی انگلستان 

خصوص نیمه قرن نوزدهم تداوم داشته است چرا که همزمان با پیدایش شهرهای میلیونی و اعطای لقب صنعت ه و ب

در جدول (. Shafritz et al., 2009) شودتر میحمل و نقل نیز تأثیرگذارتر و پیچیده حوضهبر شهرها تغییرات در 

 تشریح شده است. 2123ا دهه ( سیر تحول نظریات راجع به حمل و نقل شهری از پیدایش ت1شماره )
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 1111نظریات عمده حمل و نقل شهری تا دهه  -2جدول 

ارائه  دوره زمانی

 دهنده

 ترین اقدامات و پیشنهادهامهم ایده اصلی عنوان نظریه

ازپیدایش تا 

2093 

نقل شهری وحمل -

 غیر موتوری

حرکت پیاده شکل غالب جابجایی 

 است

آمد و شد وسایل حمل بار در وضع اولین قوانین محدودیت  -

 شهرهای رومی

 ابعاد گذرهای پیاده متناسب با مقیاس انسانی  -

شروع حمل و نقل  - 2093 – 2003

 درون شهری ریلی

های قطار و راه آهن  تبدیل ایستگاه

به مراکز مهم ترافیکی و دروازه های 

 ورودی شهر

 اری قدیمهای راه آهن و مراکز بازایجاد ارتباط بین ایستگاه -

 تسهیالت ریلی برای تمرکز صنعت و جمعیت در شهرها -

سوریا  2013 -2003

 ماتا

کلیه مشکالت شهری ناشی از  شهر خطی

 مشکالت ترافیکی است

نقل وساماندهی توسعه شهرها در اطراف خطوط ریلی حمل -

 عمومی

 حداقل جابجایی و سهولت دردسترسی -

ابنرز  2133 -2013

 هاوارد

اتصال باغشهرها توسط وسایل نقیله  باغشهر

سریع السیر متمرکز در اطراف 

 ترشهرهای بزرگ

 اجتناب از سفرهای روزانه به محل کار -

 ونقل عمومی مبتنی بر راه آهننظام حمل -

 باغشهرهای لچ ورث و ولوین با مرکزیت ایستگاه راه آهن -

اوژن  2123 -2133

 هنارد

های غیر تقاطع

 همسطح

شهرهای بزرگ با حل حل مسائل 

 مسائل ترافیکی

 های دوطبقه و فلکه با راهرو زیرزمینیطرح تقاطع -

 هایی با روگذر و پله هایی برای عابران پیادهطرح تقاطع -

 (9: 2000شمیرانی،جو و مفیدی؛ کاشانی244-294: 2004؛ پاکزاد،:04: 2009؛ اوستروفسکی،80-89: 2013)شیعه، منبع

نقل شهری و بحث ارتباطات وو مطرح شدن رویکرد مدرنیستی در ساخت و طراحی شهرها، حمل هابعد از این سال

تری به خود گرفت. چرا که چهره در حال رشد شهرها رویکردهای سنتی انسانی ابعاد گسترده و در عین حال پیچیده

و شد و این نوع آمد  که شهرسازانی چون لوکوربوزیه توان در نظریاتاین دیدگاه را می .پذیرفتجابجایی را نمی

: 2009 )پاکزاد، مشاهده کرد کردندهای حیوانی قلمداد مینقل آشفته و راهوها را حملهای مربوط به آنزیرساخت

ه و نقل هوایی در شهرها، جداسازی مسیرهای پیاده از سواروچون حملهایی همایده در مقابل و با گذر زمان، .(049

سوهیل و )داد را میصنعتی در دوران مدرن  بخش شهر کامال های ساخته شده نویدپیشرفت در نوع زیرساخت

در  شهری نقلوی حملدر حقیقت در این دوران تجهیز کالبدی و ابعاد اقتصادی برای شبکه (.241: 14،1339همکاران

تا  2113ی نقل شهری از دههترین نظریات حملمهمدر ادامه (. Ibid: 178) شدها لحاظ میریزی و طراحیبرنامه

 ( آمده است.0در جدول شماره ) 2143

 

                                                           
27  - sohail et al. 
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 1191تا  1121نظریات عمده حمل و نقل شهری از دهه  -3جدول 

 ترین اقدامات و پیشنهادهامهم ایده اصلی عنوان نظریه ارائه دهنده دوره زمانی

2113 – 

2103 

لوکوربوز

 یه

سازی و آزاد کردن سطوح همکف بلند مرتبه  شهر درخشان

 برای فضای سبز و حمل و نقل سواره و پیاده

 راه آهن زیر زمینی در مرکز شهر ایستگاه -

ونقل و بجای خیابان و استفاده از شبکه حمل -

 معابر

طراحی مرکز اداری شهر با جدایی کامل سواره  -

 از پیاده

2113- 

2103 

ونقل همگانی حمل سام وارنر

 رتوسعه مدا

(DOT) 

ایجاد حمل و نقل عمومی توسط بخش 

 خصوصی در شهرهای آمریکایی

توسعه مسکونی در اطراف خطوط تراموای -

 ایحومه

2193- 

2143 

لزوم هماهنگی ساختار فضایی شهر با سامانه  استخوان بندی شهر کنزو تانگه

 های ارتباطی نوین

سامانه حمل و نقل به عنوان شالوده کالبدی و  -

 شهر کارکردی

عنوان یک کلیت ارگانیک با ه معماری بناها ب  -

 توجه به ویژگی های حمل و نقل نوین

2193 - 

2143 

کالین 

 بیوکنن

پهنه های محیطی 

 با طرح ترافیکی

گزارش میزان ترافیک و پارکینگ های موجود 

در شهر برای برنامه ریزی اوقات فراغت و 

 قوانین آرامسازی ترافیک

 یرهای پیاده از سواره ضرورت جداسازی مس -

 ضرورت استفاده از حمل و نقل همگانی -

 دسترسی آسان به حمل و نقل همگانی -

2143 - 

2103 

لوییس 

 سرت

اصول شهرسازی 

 هوشمند

(PIU) 

اتخاذ اصول هوشمند با رویکرد ارتباطات 

 نوین و برنامه ریزی شده

سامانه حمل و نقل بهم پیوسته و تعادل بین گونه -

 مناسب حرکت های مناسب

دهکده های شهری پرتراکم پیاده در اطراف  -

 های حمل و نقل انبوهگره

 (048-041: 2004؛ پاکزاد، 0: 2000منبع)کاشانی جو و مفیدی شمیرانی،

دغدغه اصلی حمل و شهری در این دوران حفظ جان شهروندان و اتخاذ تدابیری در  ،شودطور که مالحظه میهمان

جهت کاهش سرعت وسایل نقلیه در شهرها و جداسازی مسیرهای پیاده از سواره بوده است. در این دوران تنوع در 

شهری در های اصلی حمل و نقل های اجتماعی از اولویتونقل شهری و کاهش آسیبشرایط کالبدی شبکه حمل

، تغییر نگرش اساسی در رابطه با 2143ی از اوایل دهه (.Macharis & Pekin, 2009) کشورهای غربی بوده است

بخشی به حرکت خودروی چه در روندی معکوس نسبت به گذشته اولویتوجود آمد. چنانهونقل شهری بحمل

د. در این بین اصول شهرسازی هوشمند از ونقل همگانی تأکید گردیشخصی به یک ضد ارزش تبدیل شد و بر حمل

های سبز و نقل همگانی و پیروی از ساختار شهروترین نظریات مطرح شده در این زمان بود که بر حملجمله اصلی

یکی از اقدامات اساسی در راستای عالوه بر این، . (0: 2000 کاشانی جو و مفیدی شمیرانی،) داشتطبیعی تأکید 
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ویژه در مراکز شهرها اعمال شده هبود که ب 10ایده وونروف ،پایداری حمل و نقل شهری در این دورهبسترسازی برای 

مفهوم  در این دوره، با مطرح شدن توسعه پایدار در نهایت(. 1همان منبع: و ابتکار کشورهای آلمان و فنالند بود )

اندازی بشر از طریق آن در محیط پیرامون دستکه  هاییحوضهها و به تمامی مؤلفه به صورت متعالی توسعه پایداری

های ونقلی که در آن توجه به سنجهنقل شهری بود. حملوها حملحوضهکرد بسط یافت که یکی از این می

ریزی محیطی، حمایت از پویایی اقتصادی، مدیریت ترافیک و تکنولوژیکی همزمان با مدیریت مصرف، برنامه

 ,Feitelson) گیردکرد در اولویت اول قرار هایی که سالمتی محیط و جوامع را تهدید میجلوگیری از انتشار آالینده

هایی برای آن نقل پایدار و ارائه شاخصومحققان با تعریف حمل چنینو همجهانی مجامع  و هاسازمان (.2002

 اندعه پایدار تعریف کردهتوس و رویکردهای ونقل پایدار شهری را در راستای اهدافانداز دستیابی به حملچشم

(Joumard & Nicolas, 2010)( نظریات مهم در رابطه با حمل4. در جدول شماره )تا  2103 نقل شهری از دههو

 آمده است. 1323سال 

 2111تا سال  1191ونقل شهری از دهه نظریات عمده حمل -4جدول 

 پیشنهادهااقدامات و  ایده اصلی عنوان نظریه ارائه دهنده دوره زمانی

2193- 

2113 

ایجاد همسان سازی میان پیاده و خودرو  الگوی وونروف نیک دی بوئر

های واحد همسایگی با محدود در خیابان

 کردن سرعت

ایجاد تدابیری برای کاهش سرعت خودرو در  -

 مناطق درون شهری

پیش بینی و ساماندهی محل های پارک   -

 خودرو

روی در سطوح ایجاد تدابیری برای پیاده   -

 خیابانی و محل بازی کودکان

2108- 

2118 

توسعه وابسته به حمل  پیتر کالتروپ

 ونقل همگانی

های حمل  و توسعه در اطراف ایستگاه

نقل عمومی در جهت کسب حداکثر سود 

 اقتصادی

های خودرو مدار در اطراف ایجاد محدوده -

 های عمومیایستگاه

عمومی  تدابیری برای ترویج حمل و نقل -

 های تجاری اداریاطراف کاربری

2113- 

1333 

OECD و نقلی که سالمت عمومی و  حمل حمل و نقل پایدار

های زیستی را به مخاطره سامانه

نیانداخته و نیازهای جابجایی شامل 

استفاده کمتر از منابع تجدیدپذیر و 

 غیرتجدیدپذیر را برآورده سازد

ومی، پیاده ونقل عمجنبایی پایدار شامل حمل -

روی، دوچرخه سواری حمایت از کاهش 

مصرف، حمایت از سالمتی اجتماعی و محیطی، 

های تکنولوزیکی با حمایت از تطابق پیشرفت

 پویایی اقتصادی و پایداری محیطی

های مختلط، طراحی طراحی کاربری -توسعه بر مبنای حمل و نقل عمومی انبوه  رشد هوشمند استفان پلودن -2113

                                                           
28 - Woonerofh 

پیاده و دوچرخه  عابرانگردد که ها اطالق میها در شهرها و یا شهرکای از خیاباناین اصطالح در کشورهای آلمان و فنالند به خیابان یا مجموعه

 سواران اولویت قانونی بر راکبان سواره دارند.
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و تأثیرات زیست محیطی محدود بر  1333

 گرفته از مبانی توسعه پایدار

 های سکونتیساختمانی فشرده، ایجاد انتخاب

ایجاد محالت پیاده مدار، فراهم نمودن   -

 گوناگونی استفاده از ترابری

هدایت توسعه به سمت اجتماعات موجود و  -

مشارکت در طرح های  تشویق ذینفعان برای

 ونقل حمل پایداری

2118- 

1338 

ترکیب اصول طراحی شهری، حمل   دهکده حمل و نقل مایکل برنیک

ونقل و اقتصاد با ایجاد اجتماعی فشرده 

 رویقابل پیاده

ردهای نوشهرسازی با حمایت از تبعیت از رویک

 ونقل سبز در شهرهای آمریکایی حمل

1333- 

1323 

پیتر کاتروپ و 

 همکاران

 توسعه حمل و نقل

 مدارهمگانی 

ایجاد اجتماعات فشرده با پیاده روی 

 متمرکز

طراحی مراکز شهری برای سامانه های حمل  -

 و نقل عمومی

ونقل حمایتی جمع  های حملطراحی سامانه -

 کننده

فضاهای پارکینگ کاهش یافته و مدیریت شده  -

 هادر حلقه پیاده اطراف پایانه

 (90: 2001عزیزی،؛ 21: 2000منبع)کاشانی جو و مفیدی شمیرانی،

توجه به های شهری، به حمل و نقل عمومی در بحث جابجایی بخشیدن شود اهمیتطور که مالحظه میهمان

های حمل و ریزیحمایت از پویایی اقتصادی در سرلوحه برنامه منابع، در کنارپایداری شرایط محیطی و نوع مصرف 

های حمل و نقل، برگشت به ی در مباحث کالبدی شبکهگیرد. در رویکرد جدید ضمن نوآورنقل شهری قرار می

 تغییرات حمل و نقل شهری در مباحث کاربری اراضی و کاهش انتشار گسترده سازی شتاب های طبیعی، آرامرهیافت

گردد. رهیافتی که بدون کند دنبال میهای شهری که سالمتی اجتماعی و محیط زیست شهری را تهدید میآالینده

 (.OECD,2002) کندفرم شهر آن را به سمت پایداری هدایت میتغییر در 

 

 ها یافته

نفر از کارشناسان بودند خواسته شد تا نظرات خود را در  03در این مرحله از پژوهش از تیم تصمیم گیری که شامل 

اهواز در ل و مشکالت موجود در حمل ونقل شهری یبا توجه به مسا ها و متغیرهای پژوهشرابطه با شاخص

این عمل برای همه کارشناسان  .صورت مقایسه زوجی ارائه دهند ها و متغیرها بهشاخص بهگذاری راستای اولویت

 جا به علت طوالنی بودن روند یاداین ها و هم برای متغیرها محاسبه شد. درهم برای شاخص به صورت جداگانه
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های پژوهش این جداول مقایسات زوجی فازی برای شاخصای از نمونه( 8) جدول شمارهدر  ،شده و تعدد جداول

 .11آمده است

 های پژوهشای از ماتریس مقایسه فازی برای شاخصنمونه -5جدول 

C B A  

131/3 400/3 422/3 31/2 401/3 84/3 2 2 2 A 

900/3 811/3 894/3 2 2 2 012/3 031/3 122/3 B 

2 2 2 940/3 944/3 932/3 438/3 09/3 032/3 C 

 

 ریزی خطی حداقل مجذورات لگاریتمی مطابق، روش برنامههای محلیبرای یافتن وزن بعد از انجام مقایسات فازی،

مرحله یاد گانه نوشته و حل گردیده است. به علت طوالنی بودن  03ها و متغیرهای مرحله سوم مدل برای شاخص با

آمده از  دستبههای محلی وزن( 9) شماره در جدولگانه فقط  03و بزرگ بودن جدول مربوط به متغیرهای شده 

 های سه گانه آمده است.برای شاخص FLLSریزی خطی مدل برنامه

 

 های پژوهشآمده برای شاخص دستبههای محلی وزن -6 جدول شماره

C B A  

011/3 099/3 031/3 430/3 041/3 041/3 2 2 2 A 

431/3 001/3 049/3 2 2 2 000/3 044/3 031/3 B 

2 2 2 441/3 492/3 41/3 039/3 100/3 198/3 C 

 

-متغیرهای پژوهش در روش برنامه ها وآمده برای شاخص دستبههای محلی وزن ،مطابق با مرحله نهایی پژوهش

ها در با یکدیگر طبق مرحله چهارم ساختاری مدل در سه بخش حداقل، میانگین و حداکثر وزن  FLLSریزی خطی 

علت نداشتن اند. بهداده دستبهو وزن نهایی را  شده ها و متغیرها ترکیبیا متغیر نسبت به دیگر شاخصشاخص  هر

بههای کارشناس با استفاده از میانگین هندسی باهم ترکیب شده و سپس وزن 03ابتدا تمامی نظرات  ،سطح گزینه

ها که مجموع وزن هش در حد میانگینتک تک کارشناسان طبق ساختار مرحله نهایی پژو نظرات آمده از دست

ها و یا ترین وزنآمده است. در این مرحله بیش دستبهها های نهایی با ترکیب آنباشد ضرب و وزنمی 2مقدار آن 

ها نسبت به دیگر ها و متغیرهایی خواهد بود که در هر سه قسمت حداقل، میانگین و حداکثر وزنشاخصبا اولویت 

                                                           
 مشخص C و شاخص پایداری زیست محیطی با شناسه  Bاجتماعی با شناسه  پایداری،  Aشاخص پایداری اقتصادی با شناسه ، در جداول فازی  11 -

 .اندمشخص شده Cو  A ،Bها نیز به صورت زیر مجموعه چنین متغیرهای این شاخصشده است. هم
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محاسبه وزن نهایی از دیدگاه یکی از  ،ترین وزن را کسب کرده باشند. برای نمونهبیش ها و متغیرهاشاخص

ها مده از نظرات کل کارشناسان در بخش حداقل، میانگین و حداکثر وزنآ دستبهکارشناسان نسبت به میانگین کلی 

 شده است. و آورده های سه گانه پژوهش محاسبهبرای شاخص

 های پژوهش جهت محاسبه وزن نهاییآمده برای شاخص دستبههای ای وزننمونه -7جدول 

 پایداری زیست محیطی پایداری اجتماعی پایداری اقتصادی 

 (192/3، 191/3، 142/3) (141/3، 184/3، 190/3) (440/3، 412/4043/3)  هامیانگین کلی وزن

 (008/3، 014/3، 432/3) (110/3، 104/3، 141/3) (044/3، 084/3، 040/3) های کارشناس منتخبوزن

 

   
         ∑   

 

 

   

   

∑  

 

   

   

میانگین        

ها برای کارشناس منتخبحد پایین وزن  = 044/3  × 404/3  + 110/3 × 184/3 + 008/3  × 191/3  = 010/3  

   

  ∑   
 

 

 

  
  

حد میانگین وزن ها برای کارشناس منتخب  = 084/3 × 404/3  + 104/3 × 184/3  + 014/3 × 191/3  = /3  000 

   
         ∑   

 

 

   

   

040/3 = حد باالی وزن ها برای کارشناس منتخب  × 404/3  + 141/3 × 184/3  + 432/3 × 191/3  = 088/3  

به ها و متغیرهای پژوهش های نهایی برای شاخصها، وزنبرای کلیه کارشناسان و ترکیب وزنبا انجام این مراحل 

 دهد.( نتایج این محاسبات را نشان می1( و )0آمده است که جداول شماره) دست

 های پژوهشآمده برای شاخص دستبههای ترکیبی نهایی وزن -9جدول 

 حداکثروزن میانگین وزن حداقل وزن هاشاخص

L M U 

 901/3 840/3 444/3 پایداری اقتصادی

 431/3 048/3 039/3 پایداری اجتماعی

 838/3 411/3 094/3 پایداری زیست محیطی
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 های پژوهشهای نهایی شاخصنمودار وزن :2شکل 

 

 های ترکیبی نهایی برای متغیرهای پژوهشوزن -1جدول 

U M L متغیرها U M L متغیرها U M L متغیرها 

044/3 000/3 011/3    022/3 031/3 032/3    104/3 182/3 102/3    

011/3 029/3 032/3    101/3 148/3 194/3    112/3 129/3 130/3    

184/3 148/3 104/3    001/3 011/3 018/3    001/3 010/3 021/3    

201/3 210/3 221/3    114/3 121/3 134/3    241/3 200/3 219/3    

210/3 220/3 231/3    120/3 122/3 131/3    142/3 112/3 212/3    

000/3 011/3 010/3    011/3 024/3 034/3    101/3 102/3 149/3    

048/3 004/3 011/3    214/3 204/3 240/3    031/3 114/3 100/3    

021/3 024/3 023/3    130/3 132/3 214/3    244/3 200/3 210/3    

110/3 100/3 102/3    013/3 028/3 030/3    124/3 138/3 214/3    

003/3 010/3 013/3     110/3 121/3 132/3     112/3 104/3 141/3     

 

ت شاخص پایداری مدهد که در قسها برای متغیرهای پژوهش نشان میآمده از ترکیب نهایی وزن دستبهنتایج 

ها در هر ترین وزندارای بیش     الکترونیکی با شناسه ای ارتباطاتبسترسازی منابع و امکانات بر اقتصادی، متغیر

ترین متغیر در قسمت شاخص پایداری اقتصادی می و مهم ها بوده استمیانگین و حداکثر وزنسه بخش حداقل، 

های حمل و ارتقاء کیفیت زیرساخت   ونقل سبز با شناسه  ریزی برای حملریت مصرف و برنامهمدی البتهباشد. 

ها ترین وزنها دارای بیشها و حداکثر وزنها، میانگین وزنترین وزندر هر سه قسمت کمنیز     ونقل با شناسه 

اجتماعی، متغیر حمایت از ایمنی  پایداریاند. در قسمت شاخص های شاخص پایداری اقتصادی گردیدهدر بین متغیر
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حمایت از در این بین  ها از سوی کارشناسان گردیده است.وزنحائز بیشترین    و امنیت اجتماعی با شناسه 

نیز جزو متغیرهای شاخص    و حمایت از کیفیت زندگی اجتماعی با شناسه    مسافرت کودکان و زنان با شناسه 

متغیر  بعد از هانها، میانگین و حداکثر وزترین وزنها در بخش کمترین وزنحائز بیشاجتماعی هستند که  پایداری

-های آبدهاند. در قسمت شاخص پایداری زیست محیطی نیز متغیرهای کاهش آالیناول در این شاخص گردیده

وگیری از تأثیرات منفی جل ارزیابی شده است. نسوی کارشناساترین متغیر از عنوان مهمبه   هوایی با شناسه 

در هر سه     پذیر با شناسه در مصرف منابع تجدیدو کارآمدی    ها با شناسه ونقل بر روی کاربریحمل  حوضه

که  اندشده هاترین وزنذاری مدل پژوهش حائز بیشگطابق با الگوی رتبهها مبخش حداقل، میانگین و حداکثر وزن

-بهنتایج  باشد.ونقل شهری در شهر اهواز میمحیطی حمل در بخش پایداری زیست هانشان از اهمیت این شاخص

ها را از نگاه کارشناسان برای بسترسازی پایداری حمل ونقل اولویت متغیرهای هر کدام از شاخصمده آ دست

 دهد.هری در شهر اهواز را نشان میش

 

 نتیجه گیری

گردد. این های مهم برای سنجش ابعاد توسعه در دنیای شهری شده امروزی محسوب میحوضهحمل و نقل از 

گرفته است. با  ای نیز به خودر ارتباطات صورت به مراتب پیچیدهفناوری و سرعت دمسأله با افزایش پیشرفت در 

ونقل که ابعاد اقتصادی، حمل حوضهمد در آناکارهای اتفاق افتاده در کنار استفاده از الگوهای لحاظ این پیچیدگی

ونقل به خصوص حمل هحوضاجتماعی  و محیطی شهرها را با چالش مواجه ساخته است ترسیم الگوی پایداری در 

نماید. این مبحث که همزمان با مطرح شدن توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته در شهرها بیش از پیش ضروری می

تواند در بستر شهرها های مربوط بدان که میحاظ جامعیت در نگرش به مسائل حمل ونقل در تمامی مؤلفهاست به ل

گردد. حسوب مینقل شهری م وریزی و مدیریت حمل برای برنامه الگوی برترن اونعدگرگونی و تغییر ایجاد کند به

ونقل نیز با چالش های متعددی در شهرهای  حمل حوضهه توسعه پاپدار های مربوط بمتعاقب تمامی جنبه

در شهر اهواز به  مسألهمواجه است که در پژوهش حاضر این  ن در کشور ما آکشورهای درحال توسعه و متعاقب 

های ژوهش با انتخاب و دسته بندی شاخصشهرهای کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. در این پنوان یکی از کالنع

بندی و انتخاب ونقل شهری با استفاده از منابع مربوط و نظرسنجی از کارشناسان در دستهحمل  اریدمربوط به پای

ریزی بهتر برای پایداری حمل  جهت برنامه کارشناساند با استفاده از نظرات ها، سعی گردیترین شاخصمناسب
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ها و متغیرهای منتخب با توجه به شرایط موجود در شهر کاربست شاخصهونقل شهری در اهواز به اولویت سنجی ب

 ها از مدل حداقل مجذورات لگاریتمی فازیگذاری آنها و وزنبندی شاخصاهواز پرداخته شود. برای اولویت

FLLS تحلیل  حوضهها به شیوه گسترش در های نوین در مبحث وزن گذاری دادهکه یکی از مدل گردیده استفاد

ن قابلیت برنامه نویسی به صورت خطی برای انتخاب و اولویت بندی آباشد که از جمله توانایی می سلسله مراتبی

آمده برای شناسایی شاخص یا  دستبههای ها و در نظر گرفتن همزمان حداقل، میانگین و حداکثر وزنشاخص

های پژوهش از دیدگاه کارشناسان نشان داد که در قسمت شاخص FLLSباشد. نتایج حاصل از مدل متغیر برتر می

ها نسبت به دیگر حداکثر وزنمده در حداقل، میانگین و آ دستبههای ترین وزنشبیشاخص پایداری اقتصادی با 

 مسألهاین  باشد.ونقل شهری می سازی شرایط در شهر اهواز برای پایداری حملاولویت اول برای بستر ها ازشاخص

ونقل دارای نواقص و حمل حوضههای اقتصادی در نشان داد که در شهر اهواز از دیدگاه کارشناسان شاخص

در قسمت  باشد. مشکالت زیادی بوده که در اولویت اصلی برای بسترسازی پایداری در حمل ونقل شهری اهواز می

طات سازی امکانات و منابع برای ارتباپایداری اقتصادی متغیر بسترتغیرهای پژوهش نیز در قسمت شاخص م

ها گردید. در قسمت شاخص پویایی اجتماعی حمایت از ایمنی و امنیت اجتماعی ترین وزنالکترونیک دارای بیش

های هوط به پایداری زیست محیطی متغیر کاهش آالینددر قسمت متغیرهای مرب ها گردید و نهایتاترین وزنز بیشحائ

 ها نشان داد که از دیدگاه کارشناسانبندیسوی کارشناسان گردید. این اولویتها از ترین وزنهوایی دارای بیشآب

های یاد ها و متغیرتمرکز و برنامه ریزی بر روی شاخصونقل شهری اهواز با بسترسازی شرایط پایداری در حمل

در حقیقت نقاط ضعف اصلی حمل ونقل شهری اهواز از دیدگاه کارشناسان در  تواند تحقق یابد.بهتر می شده

راستای دستیابی به پایداری حمل ونقل شهری با توجه به نتایج پژوهش در قسمت شاخص پایداری اقتصادی و به 

ها ذاریگها و سیاستریزید که برنامهباشاند میتری را کسب کردههای بیشتر در متغیرهایی که وزنصورت جزیی

 در وهله اول بایستی در این راستا تنظیم و تدوین گردند.
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