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  چکیده

 رفمص ترافیک، ،وتیص و هوا آلودگی قبیل از متعددی مشکالت شهری، های محیط در آن به وابستگی و خودرو از استفاده افزایش       

 بخش باالی تمرکز ونوبی خراستان ج استان مرکز عنوان به تحقیق، این در مطالعه مورد نمونه. است کرده ایجاد فسیلی هایانرژی رویهبی

-آلودگی ترافیک، دایجا موجب معابر از برخی بودن نامناسب و شهری درون ترددهای باالی حجم نامتوازن، و قواره بی توسعه خدمات،

 پژوهش هدف ساسا این بر. شودمی تلقی پایدار نقل و حمل ریزی برنامه برای مناسب اینمونه عنوان به محیطی یستز و صوتی های

 نظر از حاضر پژوهش. اشدب می بیرجند شهر در سبز اقتصاد بر کیدتأ با پایدار نقل و حمل سیستم ایجاد بر ثرمؤ عوامل شناسایی و بررسی

 میدانی مطالعات و ایکتابخانه صورت به هاداده آوریجمع روش. باشدمی تحلیلی –توصیفی تحقیق روش نظر از و بوده کاربردی هدف

 منظور به. است هگردید اخذ پرسشنامه طریق از آماری جامعه از نفری 175 نمونه یک از اطالعات .است شده انجام پیمایشی نوع از

 شهر زیرساختی،) کلی لفهؤم 5 به نقل و حمل بر ثرمؤ متغیرهای .گردید استفاده Amosافزارنرم و SPSS افزارنرم از هاداده تحلیل و تجزیه

 تحقیق نتایج .است شده تقسیم باشد،می شاخص چند برگیرنده در کدام هر که( اجتماعی و اقتصادی عوامل محیطی، زیست هوشمند،

 اجتماعی و0.35 مقدار اب اقتصادی ،0.40مقدار با محیطی یستز ،0.43مقدار با هوشمند شهر ،0.55مقدار با زیرساختی لفهمؤ دهدمی نشان

 فرهنگ ارتقا یکپارچه، و واحد مدیریت. است داشته سبز اقتصاد رویکرد با پایدار نقل و حمل بر ثیرتأ بیشترین ترتیب به 0.30مقدار با

 شهر در محور پیاده کزمرا ایجاد ترافیکی، ئمعال نصب هیبریدی، و نو خودرو با فرسوده خودروی کردن جایگزین آموزش، ارائه ،رانندگی

 باشد.می ثیرگذارتأ عوامل از مرکزی بافت باالخص

 

 .بیرجند هوشمند، شهر سبز، اقتصاد پایدار، نقل و حمل :کلیدی گانژوا

 

                                                           
 meskandarisani@birjand.ac.ir ، 09158241943 :مسول نویسنده-1



...بر پایه نظریه بررسی عوامل مؤثر بر حمل و نقل پایدار شهری   14 

 مقدمه:

. باشدمی ذیرپزیست شهرهای به رسیدن برای ثیرگذاریتأ شاخص حال عین و تریناساسی از یکی نقل و حمل امروزه      

 شهر محور،پیاده هرش یه رسیدن جمله از زیادی منافع محوری، خودور به زیاد وابستگی با کنونی شهرهای مقابل در رویه این

 تر،ایمن رهایسف و کمتر هایقیمت فسیلی، هایسوخت و اتومبیل به وابستگی کاهش ازدحام، و ترافیک کاهش پذیر،تزیس

 در المللیبین آمارهای اساس بر(. Hussein, 2013:251)دارد همراه به را سازی بزرگراه به زنیا دمع و گیاهی پوشش حفظ

 حمل بخش از دنیا در شده متصاعد کربناکسیددی کل از درصد 23 حدود و( GHG) ایگلخانه گازهای کل درصد 13 حدود

 تا مقدار این 2030 لسا تا که شودمی بینیپیش ورخود به یوابستگ افرایش و شهرنشینی رشد نرخ روند این با. باشدمی نقل و

 بود خواهد دنیا یاقتصاد یهابخش سابر از فراتر بسیار که بود هدخوا دنیا در شده منتشر ایگلخانه گازهای کل درصد 57

(Bongradet,2012:12) .اقتصاد رب مبتنی پایدار وسعهت سوی و تسم به را روند توسعه، حوزه در گرفته صورت بازاندیشی 

 بود خواهد بنکر زیرو حتی و کربنکم شهرهای به رسیدن اقتصادی توسعه و رشد بر وهعال آن هدف که کندمی هدایت سبز

(May, 2015:3 .)مسایگیه واحدهای و پویا شهری اقتصاد مکمل و اقتصادی ایهبخش سایر با باالیی همگرایی بخش این 

 در تغییرات ،بیکاری نرخ اقتصادی، وضعیت به توانمی ثرمؤ اقتصادی شرایط زا اساس این بر(. Limaa et al.2014:408) دارد

-فن شرایط از ،ثروت یا کنندهمصرف خرید رفتار تغییر شناختی، جمعیت عوامل اجتماعی کننده تعیین عوامل از تورم سطح

 سیستم دو هر رد تکنولوژیکی هایحلراه و جدید های آوریفن خدمات، و تولید فرایندهای در تغییرات اول درجه در آوری

 و محیطی زیست ایهدستورالعمل و قوانین در تغییر: جمله از نظارتی و قانونی شرایط نهایت در و تدارکات، و نقل و حمل

 (. ,Cheba,2016:36 Saniuk)است پایدار نقل و حمل بر ثیرگذارتأ شرایط ترینممه از المللیبین و داخلی استاندارهای

 در مثال عنوان هب دارد شهری پایدار نقل و حمل ویگال بر بسزایی ثیرتأ نیز درونی عوامل برخی عوامل این کنار در      

 ثیرتأ هاومبیلات سال و سن و سوخت نرخ که است رسیده نتیجه این به است داشته عربی کشورهای در ییسکا که ایمطالعه

 نقل و حمل هب توجه در حیاتی و مهم بسیار لهمسأ دیگر سوی از (.Kaysi, 2013: 3)است داشته پایدار نقل و حمل بر بسزای

 که است فرآیندی پذیریرقابت دانیممی که همانطور .نمود جستجو شهری پذیریرقابت توین هایبحث در توان می را پایدار

 بایستمی که است تثرو تولید نهایتا و پایدار وریبهره سطح بر ثیرگذارتأ و کنندهتعیین هایرانپیش به جامع نگاهی متضمن

 متداول هایشیوه فخال بر سیستم این نمود. توجه هاآن به شهرها سایر با رقابت در و مطلوب وضعیت به دستیابی فرآیند در

 با پایدار قلن و حمل توسعه نقش بررسی. (87 :1393 همکاران، و صرافی) دارد تمرکز دسترسی قابلیت و فیتکی به کنونی

 بیرجند نقل و حمل مدیریت کنونی سیستم موجود هایمحدودیت. باشدمی اهمیت حائز بیرجند شهر کنونی وضعیت به وجهت

 ددهایتر شهری، درون عمومی نقل و حمل وسایل انواع توسط شهری خطوط همپوشانی عدم مانند هاییمحدودیت شامل

-بی رشد ،هااربریک متقابل ارتباط عدم جایی،جابه در تسهیل یبرا معابر شبکه کیفیت و ساختار بودن نامناسب ضروری،غیر

 هدر و سوخت رفمص افزایش آلودگی، افزایش ترافیکی، ازدحام همچون عوارضی خود دنبال به که باشدمی..  و شهر قواره

 پذیریجمعیت سیلتانپ و بیرجند شهر نفری هزار 200 جمعیت به توجه با دیگر طرف از .است داشته دنبال به را انرژی رفت

 ضروری پایدار وسعهت مینتأ و آینده رشد به پاسخگویی گرفتن نظر در با راهبردهایی ارائه و موجود وضعیت بررسی شهر، این

 ثیرتأ زیرساختی فهلمؤ ،نقل و حمل بر ثرمؤ هایلفهمؤ بین از است عبارت تحقیق اصلی فرضیه اساس این بر .رسدمی نظر به

  .دارد بیرجند شهر نقل و حمل سیستم در سبز اقتصاد بر مبتنی پایدار نقل و حمل ایارتق بر بیشتری

 

 :پژوهش نظری مبانی و پیشینه
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 بررسی مورد کشور خارج و داخل در متعددی تجربی مطالعات در پایدار نقل و حمل سیستم بر ثرمؤ عوامل بررسی        

 شهری نقل و حمل بخش در پایدار توسعه هایسیاست خود مطالعه رد( 1390) رصافی و جعفری استادی. است گرفته قرار

 هم هایسیاست که داد نشان مطالعه نتایج: دادند قرار بررسی مورد را پویایی سیستم های مدل از استفاده با را( مشهد شهر)

 هایشاخص برروی را گذاری ثیرتأ بیشترین همگانی، نقلیه سایل و کیفیت افزایش و فرسوده خودروهای کاهش پیمایی،

-می نشان( 1390) جباری و کاکاوند پژوهش از حاصل نتایج(. 282: 1390رصافی،جعفری و  استادی) است گذاشته پایداری

 اصول از پیروی راستای در شهری نقل و حمل توسعه در عمومی نقل و حمل گزینه پایدارترین عنوان به مترو از که دهد

 بر تحلیلی عنوان با تحقیقی در( 1394) همکاران و محمدپور(. 1:1390جباری، و کاکاوند) گرفت بهره توانمی پایدار توسعه

 نتایج. است پرداخته تهران شهرکالن در موضوع این بررسی به شهری پایدار نقل و حمل راستای در سفر تقاضای مدیریت

 وسایل از استفاده کاهش دریافت برای( شده پیموده مسافت و خودرو عمر خودرو، نوع) متغیر سه اعمال با که دهدمی نشان

 و محمدپور) یافت خواهد تحقق جایگزین گزینه عنوان به عمومی نقل و حمل از استفاده مطلوبیت افزایش و شخصی نقلیه

 محدوده در نقل و حمل و شهری پایدار توسعه اندازهایچشم ارائه به که( 2006) 2بانیستر دیوید (.103:  1394 همکاران،

 داده ارائه اروپا اتحادیه در 2020 سال تا پایدار نقل و حمل هدف به نیل برای را کالن راهکار دو است پرداخته اروپا ادیهاتح

 کاهش به بنابراین و کنندمی کار هیدروژنی سوخت با که شهری کوچک هایاتومبیل توسعه و تحقیقات از حمایت اول. است

 علی و آتشبار زندی) رسف به نیاز کاهش و مردم ترافیکی رفتار تغییر بر تالش دوم و نمایدمی بسیار کمک صدا و هوا آلودگی

 روی ترافیک و نقل و حمل منفی اثرات کاهش که رسدمی نتیجه این به خود مطالعه در( 2007(3احمد(. 8: 390خاکساری،

 بر متکی پایدار نقل و حمل هایسیستم و باشدمی پایدار نقل و حمل های سیستم سوی به حرکت نیازمند شهرنشینان، زندگی

 آینده و حاضر هاینسل برای اقتصادی کارآمدی و اجتماعیبرابری زیست،محیط حفاظت یعنی پایدار توسعه اساسی رکنسه

 را تغییر حال در دنیای عمومی گرایش سبز اقتصاد به نئوکالسیک و کالسیک اقتصاد از گذار(. 309: 2007 احمد،)باشدمی

 زمینه دو بر شد،  Rio+20 کنفرانس به معروف که( UNCSD)پایدار توسعه برای متحد ملل سازمان کنفرانس در. دهدمی شکل

 ریشه و نابودی برای بستری عنوان به سبز اقتصاد اول. گردید کیدتأ پایدار توسعه برای بستری مثابه به سبز اقتصاد تحقق برای

 Report enrgy and transport in the contaxt of a green)پایدار توسعه برای نهادی چارچوب گیریشکل دوم و فقر کردن

economic, 2012:14) .بشر اجتماعی عدالت و زندگی کیفیت آن در که شودمی یاد اقتصادی عنوان به سبز اقتصاد از امروزه 

 باشیم خواسته اگر اساس این بر (.UNPED,2014:45)داردپی در را محیطی مخاطرات کاهش دیگر سوی از و یافته ارتقاء

-رقابت: نخست. نمود اشاره هااستراتژی اتخاذ برای عمده محور 5 به توانمی نماییم بیان سبز اقتصاد از را مفهومی چارچوب

 دوم. باشند خویش پایدار اقتصاد بازساخت و رشد برای سبز هاینوآوری دنبال به بایدمی جوامع و شهرها آن در که پذیری

 در که کربن کاهش بر مبتنی رویکرهای و دیدگاه سوم. باشدمی ذینفعان تمامی مشارکت تقویت دنبال به که اجتماعی لتعدا

 استقاده دنبال به باید می آن در که منابع کارایی: چهارم. باشدمی اقلیمی تغییرات از حاصل تبعات کاهش دنبال به بیشتر آن

 The Association of)است طبیعی هایاکوسیستم از حفاظت نهایت در و آنها یافتباز و انرژی و طبیعی منابع از پایدار

Finnish Local and Regional Authorities,2014: 4 .)نمود مشاهده را مفهومی چارچوب این توانمی نیز ذیل شکل در . 
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3 - Intikhab Ahmad 



...بر پایه نظریه بررسی عوامل مؤثر بر حمل و نقل پایدار شهری   16 

 
 :The Association of Finnish Local and Regional Authorities,2014: منبع -سبز اقتصاد عمده ازمحورهای مفهومی چارچوب -1شکل

 

 متحد للم سازمان زیست محیط برنامه نقل و حمل بخش کارآمد، نقلی و حمل ایجاد و موجود معضالت حل راستای در     

 ظورمن به. اردد تمرکز تقاضا بخش بر و است سنتی رویکرد خالف بر که میدهد ارائه پایدار توسعه اصول پایه بر استراتژی

 A-S-I استراتژی به روفمع( ارتقا انتقال، اجتناب،) استراتژی متحد ملل سازمان زیست محیط برنامه سازمان مهم، این به دستیابی

 در و کمتر کترافی انرژی، مصرف کاهش ای،گلخانه گازهای انتشار توجه قابل کاهش رویکرد این هدف. دهدمی پیشنهاد را

 نقش نیز واه و آب تغییرات در که است رهیافتی( 10: 1390 ملکی، و پناهی یزدان) است تزیس قابل شهرهای ایجاد نهایت

 .(17: 1390،همکاران و آتشبار زندی) شودمی منجر سازگاری و خطرات کاهش مورد در افزایی هم یک به و دارد

 
 .(GTZ : 2:2007): منبع -ارتقاء و انتقال اجتناب، با تمرکز با  A-S-I رویکرد -2شکل

 :تحقیق روش

 هایسایت به مراجعه و ایکتابخانه روش اساس بر ابتدا. باشدمی کاربردی گرفته صورت مطالعه ،تحقیق نوع نظر از         

-جمع پرسشنامه طریق از یدانیم اطالعات پس. گردید گردآوری تحقیق نظری مبانی به مربوط اطالعات ذیربط هایسازمان

 شهر در حوزه این صاحبنظران و شهری قلن و حمل ریزیبرنامه متخصصان و کارشناسان یقتحق آماری جامعه. گردید آوری

 متخصصان به رجوع با پرسشنامه پایایی و روایی پرسشنامه، تکمیل و توزیع از قبل همچنین .است بوده 1396 سال رد بیرجند

 روایی حاصله نتایج اساس بر. گرفت قرار ررسیب مورد کرونباخ آلفای روش از استفاده با و  نقل و حمل حوزه صاحبنظران و
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 حوزه با مرتبط  صاحبنظران کارشناسان، و متخصصین از 175 نمونه یک از نیاز مورد هایداده. گردید ییدتأ پرسشنامه یاییپو و

. است بوده متناسب تخصیص با بندیطبقه گیرینمونه روش براساس نمونه انتخاب روش. گردید آوریجمع نقل و حمل

 و زمینه این در خارجی و داخلی گرفته صورت قبلی مطالعات از پرسشنامه االتسؤ و مطالعه مورد هایشاخص انتخاب برای

 که بود االتیسؤ طراحی هدف ،هاشاخص تعریف فرآیند در. گردید استفاده حوزه این متخصصان و کارشناسان نظر همچنین

 تحلیل و تجزیه و تحقیق االتسؤ به پاسخگویی منظور به .داد پاسخ را تحقیق تاالسؤ انتخاب نمونه از اطالعات اخذ با بتوان

 . گردید استفاده Amosافزارنرم و SPSS افزارنرم از اطالعات

 :طالعهورد مم محدوده

 دقیقه 53 و درجه32 رد خراسان جنوب در ایگسترده دره میان در جنوبی خراسان استان مرکز عنوان به بیرجند شهر          

 و هاتپه رشته یک یهادامنه شیب و فراز بر گرینویچ روز نیم به نسبت خاوری ازای در دقیقه 13و درجه 59 و شمالی پهنای

 و متر 2780 ارتفاع هب آبادمومن کوه رشته ان شرقی شمال و شمال در که. است واقع پیوسته هم به خاکی هایپشته و ماهورها

 عمومی سرشماری در .است شده کشیده موازی !تقریبا ایگونه به دریا سطح از متر 2720 ارتفاع به رانباق کوه رشته جنوب در

-سال لوط در. است بوده نفر 203636 بیرجند شهر جمعیت ،1395 سال و جمعیت نفر 81798 ،1365 سال مسکن و نفوس

 طرح) تارهک 1740 ،1365 سال در شهر مساحت. است شده افزوده شهر جمعیت به نفر 1213838 حدود 1395 تا 1365 های

 (.3 شماره شکل)(. 1397بیرجند، شهرداری) است هکتار 3560 ،1395 سال در (.1378بیرجند، شهر جامع

 
 .(1396 بیرجند، اراضی کاربری مطالعات طرح: منبع) -بیرجند شهر اراضی کاربری و مکانی موقعیته نقش -3شکل 

 

 :تحقیق هاییافته و حثب

 جدول نتایج و گرفت قرار بررسی مورد پرسشنامه هایفهلمؤ توصیفی هایشاخص بخش این در: توصیفی هایشاخص (الف

 88/3 میانگین با طیمحیزیست و بیشترین 28/4 یانگینم با زیرساختی لفهؤم پرسشنامه، هایلفهمؤ بین در که داد نشان 1

 از پراکندگی بیشترین( 68/0) محیطیزیست و کمترین( 35/0) اجتماعی لفهمؤ معیار انحراف و اندنموده کسب را نمره کمترین
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 محیطی زیست زمینه در و دارند هالفهؤم سایر به نسبت ترهمگن نظرات اجتماعی زمینه در افراد عبارتی به. دارند نمره حیث

 . دارند هالفهمؤ سایر به نسبت تریناهمگن نظرات دارای
 بیرجند شهر در سبز اقتصاد پایه بر پایدار نقل و حمل هایلفهمؤ توصیفی های شاخص -1 جدول

 معیار انحراف حداکثر حداقل میانگین تعداد مولفه

 0.35 5 3.41 4.26 175 اجتماعی

 0.47 5 2.55 3.96 175 یاقتصاد

زیست 

 محیطی
175 3.88 2.29 5 0.68 

 0.40 5 3 4.28 175 زیرساختی

 0.54 5 2.22 4.17 175 شهر هوشمند

 .1396: محاسبات نگارندگان تحقیق، منبع

ید تا سبه گردژوهش محاپهای پرسشنامه لفهؤبتدا میانگین سئواالت مربوط به مهای آمار استنباطی ابرای بررسی تحلیل       

ضیات آزمون فر ررسی نوعها به منظور ببرای بررسی نرمال بودن توزیع داده .ها از ماهیت کیفی به ماهیت کمی تغییر کندداده

رای دهد فرض نرمال بودن بتفاده گردید و نتایج نشان میاسمیرنوف اس -)پارامتریک و یا ناپارامتریک( از آزمون کلموگروف

 های پارامتریک برای آزمون فرضیات استفاده شد.رار است از این رو از آزمونمتغیرهای پژوهش برق

 :متغیرهای پژوهشازمون همبستگی بین  ب(

هوشمند، هرهای اجتماعی، زیرساختی، شلفهؤآن است که بین مآزمون ضریب همبستگی پیرسون حاکی از  نتایج        

ل مل و نقحهای شهر هوشمند و زیرساخت بیشترین همبستگی را با لفهؤنین م. همچاقتصادی همبستگی مثبت وجود دارد

به  .جود داردین آنها وتقابل برتباط مباشد و اگذار میثیرألفه دیگر تؤها بر ملفهؤبه عبارتی تغییرات هر کدام از م پایدار دارد.

های لفهؤاوگان  با من، نوسازی سوارها رکپا توسعه ،نقل پایدار مانند ایجاد پارکینگ ی حمل وهاساختعنوان مثال ایجاد زیر

 د. بهبودرابطه دارکاهش تخریب منابع  ،های فسیلیصوتی و هوا، میزان مصرف سوخت هایزیست محیطی مانند آلودگی

یدار و و نقل پا در ایجاد سیستم حمل از حمل و نقل عمومی راستفاده بیشت نقل بدلیل کاهش ترافیک،های حمل و زیرساخت

 (. 2)جدول  .ثیر مثبت داردأت های زیست محیطی در شهرلودگیآجه کاهش در نتی
 ماتریس همبستگی پیرسون متغیرهای پژوهش -2جدول 

 اقتصادی اجتماعی لفهؤم
زیست 

 محیطی
 زیرساختی

شهر 

 هوشمند

حمل و 

 نقل پایدار

      1 اجتماعی

     1 0.74 اقتصادی

    1 0.61 0.57 زیست محیطی

   1 0.64 0.65 0.69 زیرساختی

  1 0.68 0.59 0.62 0.61 شهر هوشمند

 1 0.69 0.69 0.41 0.59 0.58 حمل و نقل پایدار

 05/0داری *: سطح معنی 01/0**: سطح معنی داری( 1396منبع: محاسبات نگارندگان تحقیق، 

 :مدل تحقیقنتایج  ج( 
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 ورد بررسیصاد سبز ماقت ثر بر حمل و نقل پایدار با رویکردؤم از روش مطالعات ساختاری عوامل با بکارگیری و استفاده       

حاسبه ممل و نقل حسیستم  ها در ایجادلفهؤفه تقسیم و اثر هر کدام از این ملؤثر بر حمل نقل به پنج مؤ. عوامل مگیردقرار می

 حمل ثر برؤوامل معتعیین  است. ال مرتبط در پرسشنامه طرح گردیدهؤ، چندین سهالفهؤای سنجش اثر هر کدام از مگردید. بر

ضوع بررسی مو ی برایرباشد که از مدل معادالت ساختااالت اساسی این  تحقیق میؤایدار با رویکرد اقتصاد سبز از سو نقل پ

 (. 3)جدول شماره  د.استفاده گردی
 ثر بر حمل و نقل پایدارؤج معادالت ساختاری بررسی عوامل منتای -3جدول

 سطح معنی داری خطای استاندارد بار عاملی متغیر

 0.00 0.06 0.30 اقتصاد سبز—عوامل اجتماعی

 0.00 0.05 0.35 اقتصاد سبز—عوامل اقتصادی

 0.00 0.03 0.40 اقتصاد سبز—عوامل زیست محیطی

 0.00 0.04 0.55 اقتصاد سبز—عوامل زیرساختی

 0.00 0.06 0.43 اقتصاد سبز—عوامل شهرهوشمند

 .1396گارندگان تحقیق، منبع: محاسبات ن

بر حمل و نقل  محیطی، زیرساختی، شهر هوشمندهای اجتماعی، اقتصادی، زیستلفهؤم ج  بدست آمدهبر اساس نتای       

 قادیربا توجه به م .می باشد(  P<0.05)زیرا ثیر مستقیم داشته است.أدرصد ت 95اد سبز در سطح اطمینان پایدار بر پایه اقتص

 یست محیطی با مقدار، ز0.43، شهر هوشمندبا مقدار0.55لفه زیرساختی با مقدارؤ، مهالفهؤهریک از م عاملیبار بدست آمده 

 با رویکرد اقتصاد سبز ثیر بر حمل و نقل پایدارأبه ترتیب بیشترین ت 0.30با مقدارو اجتماعی 0.35، اقتصادی با مقدار 0.40

 قل پایدارنستم حمل و ثیر گذاری باالتری در سیأاز تسازی شهر و هوشمندها داشته است. بنابراین توسعه و ایجاد  زیرساخت

 .م شده استفه تقسیلؤهای اصلی به چند زیر ملفهؤتر موضوع هر کدام از مدر شهر بیرجند برخوردار است. برای بررسی دقیق

. ستارائه شده ودار زیر انم درسبز  یه اقتصادو نقل پایدار بر پاهای آنها برحمل لفهؤهای اصلی و زیرملفهؤاثر هر کدام از م

 باشد.لفه در حمل و نقل میؤگذاری بیشتر منشاندهنده اثر عدد بیشتر در نمودار

 
 .(1396، رندگان)منبع: محاسبات نگا -ثر بر حمل ونقل پایدار با رویکرد اقتصاد ؤلفه های مؤاستاندارد مسیر مدل م ضرایب -1نمودار 
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 عال در موضوع ترافیک،فدرصد مانند آموزش به رانندگان و پرسنل  0.83های اجتماعی، فرهنگ با شدت اثر لفهؤن ماز میا      

ا شدت شخصی ب یهائل نقلثر بر هزینه استفاده از وسؤهای اقتصادی نیز عوامل ملفهؤرین اثر برخوردار بوده است. در ماز بیشت

های ساختد زیرگذاری ایجاثیرأهای زیرساختی، تلفهؤر مردار بوده است. دگذاری بیشتری برخوثیرأدرصد از ت 0.99اثر 

ذاری ابزارها و گثیرأت ،های شهر هوشمندهلفؤثیر بیشتری دارد. از میان مأدرصد ت1اسب برای حمل و نقل با شدت اثر من

 0.8ثر دت ابا ش یه بلیطاعتباری در ته ، استفاده از کارتهای هوشمند، نصب عالئم ترافیکیند استفاده از دوربینتجهیزات مان

باز و  فضاهای تخریب معد محیطی، میزان استفاده از منابع تجدید ناپذیر،های زیستلفهؤ. همچنین از مدرصد اثر بیشتری دارد

 تهقل پایدار داشگذاری بیشتری نسبت به سایر عوامل در ایجاد سیستم حمل و ندرصد اثر 0.88سبز در شهرها با شدت اثر 

نرژی نو فه مصرف الؤدرصد نسبت به م 0.77با شدت اثر  لفه نوساری ناوگانؤهای اقتصاد سبز، مهمچنین در بین مولفه است.

 ثیر بیشتری بر اقتصاد سبز دارد.أدرصد، ت 0.71با شدت اثر 

 :لفه اجتماعیؤ: م1

ت تر شامل امنیزئیجهای لفهؤملفه به ؤاین م، در ایجاد سیستم حمل و نقل پایداربرای بررسی نقش عوامل اجتماعی         

قسیم تزمان  سیستم حمل و نقل عمومی، میزان دسترسی سیستم حمل و نقل عمومی، فرهنگ حمل و نقل، قوانین و مقرات و

اشد. در بایدار میو نقل پ گذاری باالتر آن عامل در ایجاد سیستم حملثیرأنشاندهنده ت باالترگردید. براساس نتایج تحقیق عدد 

مل و نقل جامعه با حو فرهنگ  درصد 0.66 مربوط به قوانین و مقررات با میزان مولفههای اجتماعی در مجموع زیرلفهؤبین م

 نهادهای و ها انسازم در شهری یکپارچه و واحد مدیریت ثیر بیشتر دارد. به عبارتیأها تلفهؤنسبت به سایر م درصد 0.63

فعال  پرسنل وزشآم شخصی، بهبود اتومبیل استفاده از عدم ترویج و ترافیک فرهنگ سطح ارتقا، در حمل و نقل عمومی متولی

ار ند برخوردهر بیرجموزش به رانندگان از اهمیت باالیی در رسیدن به توسعه پایدار حمل و نقل در شآدر حوزه حمل و نقل، 

یشتری بر حمل و ثیر بأانرژی نو تلفه مصرف ؤبه م درصد، نسبت 0.92با شدت اثر لفه نوسازی ناوگان ؤهمچنین م باشد.می

 نقل دارد.

 :لفه اقتصادیؤ: م2

زینه ر از قبیل هتلفه جزئیؤلفه شامل مؤ، این مدر ایجاد سیستم حمل و نقل پایداربرای بررسی نقش عوامل اقتصادی      

ج تحقیق س نتایبر اسا باشد.ه حمل میو تسهیالت و اعتبارات در زمین استفاده از سیستم حمل و نقل، سطح درآمد جامعه

یه شخصی ائط نقلو هزینه استفاده از وسی بمنظور توسعه حمل و نقل عمومی لفه مربوط به اعتبارات و تسهیالت پرداختؤم

طح سداری در ین معنیدار داشته است و اثیر مثبت و معنیأایجاد سیستم حمل و نقل پایدار ت نسبت به حمل و نقل عمومی، بر

بوده  0.35ینه حمل و نقل و هز 0.75گردد. مقدار ضرایب مربوط به عوامل مربوط به اعتبار برابر با یید میأت درصد 95مینان اط

بیشتری بر حمل  ثیرأهای جدید تلفه مصرف انرژیؤدرصد، نسبت به م 0.86با شدت اثر همچنین مولفه نوسازی ناوگان  است.

 و نقل دارد.

 :لفه زیست محیطیؤ: م3

ای ایجاد هلفه شامل دو جزء آلودگیؤ، این مدر ایجاد سیستم حمل و نقل پایدارمحیطی لفه زیستؤرسی نقش مبرای بر      

دهد که این دو نتایج تحقیق نشان میباشد. یست ناشی از حمل و نقل میزو آثار تخریب محیط شده توسط بخش حمل و نقل

تخریب محیط زیست  نسبت به اثرات، هوا و .. های صوتیوده و کاهش آلودگیب ثرؤایجاد سیستم حمل و نقل پایدار م جزء بر

-تجدیدطبیعی  منابع از استفاده میزان ،محیطیو زیستهای صوتی د آلودگیباشد. بر اساس نتایج تحقیق وجوگذارتر میاثر

م حمل و نقل پایدار اثر مثبت ناپذیر و تکنولوژی پایین برخی از خودروهای شخصی و فرسوده بودن آنها در ایجاد سیست
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ثیر بیشتری ألفه نوسازی ناوگان تؤ، نسبت به مدرصد0.87های جدید با شدت اثر لفه مصرف انرژیؤهمچنین م دار دارد.ومعنا

 بر حمل و نقل دارد.

 :لفه زیرساختیؤ: م4

وط به قل و عوامل مربنناوگان حمل و قسمت عوامل مربوط به  لفه به دوؤ، این ملفه زیرساختیؤتر م ظور بررسی دقیقبمن      

م مورد ه هر کدابها عوامل مربوط ی حمل و نقل عمومی تقسیم گردید و براساس اطالعات اخذ شده از پرسشنامههاساختزیر

مل و نقل حوگان نا مل مربوط به  ایجاد زیرساخت ها ور اساس نتایج بدست آمده تحقیق  عواد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

ه است. در میان یدیید گردأدرصد ت 95ثیر آن در سطح اطمینان أثر بوده و تؤیستم حمل و نقل پایدار مدر ایجاد س عمومی

-امی توسعهکینگ در تمرو و پار ، الزامی کردن پیادههای بهم پیوستهخیابانای از ایجاد شبکههای زیرساخت عوامل مربوط به

ر ددار است. یی برخوراس محله با سطح پیوستگی باال و انسداد کم از اهمیت باالها در مقیشبکه خیابان ی جدید، طراحی وها

تقاضا و  و ناوبری تتجهیزا و ناوگان و هازیرساخت بین وتناسب تعادل میان عوامل مربوط به ناوگان حمل و نقل نیز برقراری

 اشد.بمیاثرگذار نقل پایدار  پوشش مسیرهای مختلف توسط حمل و نقل عمومی شهر بیرجند درایجاد سیستم حمل و

ر حمل و نقل ثیر بیشتری بأ، نسبت به مولفه نوسازی ناوگان تدرصد 0.85لفه مصرف انرژی جدید با شدت اثر ؤهمچنین م

 دارد.

 :لفه شهر هوشمندؤ: م5

ج نتای .باشدیمدمات الکترونیک و امکانات رفاهی ، خه زیر بخش ابزار و تجهیزات الزمشامل سلفه شهر هوشمند ؤم     

، 0.62 م با ضریب، عوامل مربوط به ابزار و تجهیزات الزشهر هوشمند هلفؤمعوامل مربوط به دهد از بین تحقیق نشان می

د رویکرار با در ایجاد سیستم حمل و نقل پاید 0.48امکانات رفاهی با ضریب ، ایجاد 0.25الکترونیک با ضریب  خدمات

و تحلیل صورت  اساس تجزیه بردرصد تایید گردیده است.  0.95ان ثر آن در سطح اطمیناقتصاد سبز تاثیر مثبت داشته و ا

ی اهنصب دوربین بلیط، کارت اعتباری بجای تهیه و خرید ، استفاده از سیستموط به ابزار و تجهیزاتگرفته از میان عوامل مرب

جاورت مدر اهی ایجاد مغازه و تسهیالت رف .باشدهوشمند و نصب عالئم ترافیکی در ایجاد سیستم حمل و نقل موثرتر می

 باشد.گذار میمناطق مسکونی و تشویق بخش خصوصی در ایجاد پارکینگ نیز از دیگر عوامل اثر

 :گیرینتیجه

گیری شهر به گیرد. قرارهزار نفر، حجم باالی ترددهای شهری صورت می 200 بیش ازبیرجند با جمعیت در شهر          

گردد با توجه به حجم تردد شهری درطول روز میباعث افزایش  تان و تمرکز باالی بخش خدمات در این شهر،عنوان مرکز اس

این امر موجب  ،ل و نقل عمومی در برخی از مسیرها، کمبود ناوگان حمانه، نامناسب بودن برخی از معابرحجم باالی تردد روز

براین ایجاد یک سیستم حمل و نقل پایدار شهری ردد. بناگز آن میمحیطی ناشی اهای صوتی و زیستایجاد ترافیک، آلودگی

ثر بر ایجاد سیستم حمل و نقل پایدار ؤبندی عوامل مباشد و در این راستا شناسایی و الویتاز اهمیت باالی برخوردار می

وش مطالعات ساختاری اده از ردر این تحقیق با بکارگیری و استف شهری بر پایه اقتصاد سبز از اهمیت باالیی برخوردار است.

ثر بر حمل ؤبرای بررسی موضوع عوامل م .قتصاد سبز مورد بررسی قرار گرفتثر بر حمل و نقل پایدار با رویکرد اؤعوامل م

ها در ایجاد تقسیم و اثر هر کدام از این مولفهلفه اجتماعی، اقتصادی، زیرساختی، محیط زیست و شهر هوشمند ؤپنج منقل به 

کید بر اقتصاد أثر بر حمل و نقل پایدار با تؤنتایج تحقیق در خصوص عوامل م .مورد بررسی قرار گرفت مل و نقلسیستم ح

وجود قوانین و مقررات مناسب، ارتقاء فرهنگ حمل  از قبیل) های اجتماعیلفهؤدر بین مدهد که نشان می سبز در شهر بیرجند
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ثیر أل پایدار با رویکرد اقتصاد سبز تایجاد سیستم حمل و نق ی( نیز برو نقل، در دسترس بودن و ایمنی حمل و نقل عموم

در ایجاد عوامل مربوط به قوانین و مقررات و فرهنگ حمل و نقل جامعه های اجتماعی لفهؤبین م ردمثبت داشته است. 

س نتایج تحقیق در بین عوامل بر اساهمچنین  ثیر بیشتری برخوردار بوده است.أشهر بیرجند از تسیستم حمل و نقل پایدار در 

ه و هزینه استفاده از وسائط نقلیی بمنظور توسعه حمل و نقل عمومی اقتصادی شاخص مربوط به اعتبارات و تسهیالت پرداخت

در بین عوامل  .دار داشته استثیر مثبت و معنیأت بر ایجاد سیستم حمل و نقل پایدار، شخصی نسبت به حمل و نقل عمومی

ی جدید، هارو و پارکینگ در تمامی توسعهکردن پیاده، الزامیهای بهم پیوستهای از خیابانایجاد شبکهساخت ها، زیر مربوط به

ها در مقیاس محله با سطح پیوستگی باال و انسداد کم از اهمیت باالیی برخوردار است. همچنین عوامل شبکه خیابان طراحی و

و پوشش تقاضا  و ناوبری تجهیزات و ناوگان و ها ساختزیر بین تناسب و عادلت مربوط به ناوگان حمل و نقل نیز برقراری

 .باشدنقل عمومی شهر بیرجند درایجاد سیستم حمل و نقل پایدار اثرگذار میمسیرهای مختلف توسط حمل و 

بز دار با رویکرد اقتصاد سایجاد سیستم حمل و نقل پایدار و معنا اثر مثبت های شهر هوشمندلفهؤاساس نتایج تحقیق م بر      

ارت م کسیست ، استفاده ازعوامل مربوط به ابزار و تجهیزات از میاناساس تجزیه و تحلیل صورت گرفته  برداشه است. 

-تر میرثؤنقل م سیستم حمل ودر ایجاد های هوشمند و نصب عالئم ترافیکی بلیط، نصب دوربین اعتباری بجای تهیه و خرید

یگر یز از دنایجاد پارکینگ اطق مسکونی و تشویق بخش خصوصی در و تسهیالت رفاهی در مجاورت من . ایجاد مغازهباشد

. گردددت اریه میبر این اساس پیشنهادات کاربردی در سه دسته کوتاه مدت، میان مدت و بلندم. باشدمیگذار عوامل اثر

شخصی  تومبیلا استفاده از عدم ترویج فرهنگو  نقلساخت های حمل و گذاری دولت در زمینه ایجاد زیرسرمایهمدت بلند

د شهر تردی پرهاسازی خیابانمتناسبمیان مدت اول ایجاد مراکز پیاده محور در شهر،  ها در شهر بیرجند.توسط رسانه

ر بازار شه در نزدیک های جدید وپیاده رو و پارکینگ در تمامی توسعه ایجاد، و مراکز تجاری عمده باالخص در اطراف بازار

 یکپارچه و احدو مدیریتلیکن در کوتاه مدت هم شهر بیرجند اتوبوسرانی  ی ناوگان حمل و نقلنوسازدر نهایت  و بیرجند

قل مسافر درون در حمل و نقل عمومی شهر بیرجند و تشکیل سازمان مدیریت حمل و ن متولی نهادهای و هاسازمان در شهری

به بخش  پرداخت تسهیالت، فعال در حوزه حمل و نقل پرسنل آموزش ارتقاء سطح، شهری وابسته به شهرداری بیرجند

ای هو مسیر راههاو نصب عالئم ترافیکی در چهار های هوشمندنصب دوربین، خصوصی بمنظور نوسازی ناوگان حمل و نقل

زین کردن جایگر نهایت و د های حمل و نقلشهرها در ایجاد زیرساخت در باز و سبز فضاهای تخریب عدم، پرتردد شهر

 گردد. پیشنهاد می از طریق پرداخت تسهیالت به بخش خصوصیخودروی فرسوده با خودرو نو 
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