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چکیده
گسترش حمل ونقل شهری پیامدهایی از قبیل نرخ فزاینده
تصادفات رانندگی ،مصرف بی رویه انرژی های فسیلی،
تولید آالینده های مخرب سالمت انسان و محیط زیست
و هزینه های کالن ناشی از این موارد را به دنبال دارد.
ازاینرو ،افزایش نیاز روزافزون به توسعه بخش حمل ونقل
به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه یافتگی ضرورت
دستیابی به حمل ونقل پایدار را تقویت می نماید .در این
راستا ،شناسایی و اولویت دهی به سیاست های توسعه پایدار
حمل ونقل بسیار حایز اهمیت است .در مقاله حاضر تالش
گردیده با استفاده از مدلهای سیستم پویایی وضعیت حمل
ونقل شهر مشهد مدلسازی شود .در ادامه ،تعداد  20سناریو
در پنج گروه سیاستی جهت ارزیابی توسعه پایدار حملونقل
شهری برای افق  20ساله درنظرگرفته شده و بر مبنای
نتایج آن ،سیاست های موردنظر در سال طرح اولویت دهی
شده است .در این ارزیابی مشخص گردیده سیاست های
هم پیمایی ،کاهش خودروهای فرسوده و افزایش کیفیت
وسایل نقلیه همگانی ،بیشترین تاثیر را بر روی شاخص
های پایداری گذاشته و توانسته معضالت ناشی از حمل
ونقل را طی  20سال آینده کمینه نماید .به نظر می رسد،
پیشنهادات ارائه گردیده در این مقاله در تصمیم گیری
گردانندگان حمل ونقل شهری جهت دستیابی به حمل
ونقل پایدار موثر واقع شود.
واژگان كليدي :حملونقل پایدار شهری ،مدلهای
سیستم پویایی ،سیاست.

Evaluation of Sustainable Development Policies in Urban Transportation by Using a System Dynamics Model (Case Study: Mashhad,
)Iran

U

rban transport development has resulted
in a massive increase in rate of accidents, more
consumption of fuels and emission of dangerous
pollutants, and consequently considerable costs.
These issues alongside the increasing needs to
transportation services a rise the necessity for
gaining sustainable transportation as one of the
principle solutions for development. However,
recognition and prioritization of sustainable
transportation policies are very important. In this
article we tried to model Mashhad transportation
by using a system dynamics framework. Then,
20 scenarios have been introduced for sustainable urban transportation appraisal in 5 policy
groups for 20 years. In this evaluation scheme,
carpooling, reducing old vehicles and improvement of public transportation have identified as
the most effective factors on sustainability indicators and is able to minimize the negative consequences of transportation in the study horizon.
It seems that suggestions of the current paper
may be useful for decision-makers in achieving
sustainable urban transportation.
Keywords: sustainable urban transport, system
dynamics model, policy.
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 -1مقدمه
بروز و یا تشدید برخی اثرات منفی و زیانبار حمل
و نقل به عنوان يکي از اساسي ترين بخشهاي
کشور در سالیان اخیر ،مورد توجه اکثر کارشناسان و
برنامه ریزان قرار گرفته است .به عنوان نمونه ،تراکم
فراوان وسایل نقلیه در معابر شهری و مصرف باالی
سوخت های فسیلی ،معضل نزدیک شدن به آستانه
اتمام این منابع غیر جایگزین و انتشار آالینده های
مخرب محیط زیست ناشی از آنها را گوشتزد می کند.
در این خصوص ،آمارها نشان می دهد که تا سال
 ،٢٠٢٥مصرف انرژي در بخش حملونقل و انتشار
گازهاي گلخانهاي نسبت به سال  ٢٠٠٠تا دو برابر
افزايش يابد (استادی جعفری و جوانی .)1388 ،عالوه
بر اين به طور میانگین ساالنه حدود  ٥٠٠هزار نفر در
كشورهاي در حال توسعه دچار مرگ زودرس ناشي
از آلودگي هوا ناشي از حملونقل ميشوند (استادی
جعفری و همکاران.)1389 ،
اگرچه تاكنون مطالعات متعددي در سایر کشورهای
دنیا در خصوص ابعاد مختلف حمل ونقل پايدار انجام
گرديده است ،ليكن بررسی این موضوع در کشور ما
به تازگی مورد توجه قرار گرفته است .در این مطالعه
بیشتر تاکید بر روی ارائه مدل سیستم پویایی حمل
ونقل ،نمایش تغییرات شاخصها طی سالهای آتی و
ارزیابی سناریوهای متعدد در این خصوص بوده است.
به این منظور ،تالش شده تا با بهکارگیری مدلهای
سیستم پویایی ،حمل ونقل شهر مشهد (به عنوان
یکی از کالنشهرهای ایران) شبیهسازی شود .ساختار
این مقاله شامل هفت بخش بوده و طی آن در ابتدا
مرور منابع مرتبط با حملونقل پایدار شهری صورت
گرفته است.
با توجه به رویکرد مقاله ،شاخصهای اندازهگیری در
این بخش آورده شده است .پس از آن ،در بخش
روششناسی تحقیق ،اصول و عناصر مدلهای
سیستم پویایی تبیین و مدل پویای حملونقل پایدار
شهری و زیرمجموعههای آن تشریح گردیده است.
پس از آن ،نتایج مربوط به شاخص های مطالعه در

فاصله سال های  1388و  1408که بیانگر تشدید
چالش ها و معضالت ناشی از حمل ونقل می باشد،
نمایش داده شده است .در ادامه ،ضمن معرفی سیاست
های توسعه پایدار در بخش حمل ونقل 20 ،سناریو
جهت سنجش حملونقل درونشهری مشهد طی 20
سال آتی مورد ارزیابی با استفاده از نمودارهای ریدار
قرار گرفته است .در نهایت ،الگوی برنامهریزی این
شهر با هدف بهینه کردن شاخصهای حمل ونقل
پایدار ارائه شده است.
 -2مفهوم و شاخص های حملونقل پایدار
مطابق با بررسیهای انجام شده ،تعاریف متعددی
درخصوص حملونقل پایدار انجام گرفته است
(استادی جعفری .)1389 ،با توجه به رویکرد این مقاله
و درنظرگیری سایر تعاریف و انتظارات از حمل ونقل
پایدار ،مفهوم حملونقل پایدار بصورت زیر تعریف
میگردد (استادی جعفری و حیدری :)1390 ،حمل
ونقل پایدار مجموعه ای از سیاست ها و دستورالعمل
های یکپارچه ،پویا ،پیوسته و دربردارنده اهداف
اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی است که توزیع
عادالنه و استفاده موثر از منابع جهت رفع نیازهای
حمل ونقل جامعه و نسل های آتی را به همراه دارد.
مطابق با این تعریف ارزیابی حملونقل پایدار می
بایست بهصورت توامان در ابعاد زیست محیطی،
اقتصادی ،اجتماعی و حملونقلی لحاظ شود.
به طور کلی تعیین پایداری مربوط به مواردی از قبیل
محدودیت و پایان پذیری منابع و امکانات ،میزان
بهره-برداری و استفاده از منابع ،تداخل انسان با
صنعت و رفع نیازهای زندگی ،اقتصاد ،اجتماع ،محیط
زیست و تغییرات و تحوالت در یک دوره زمانی
طوالنی می باشد .در این موارد ،تعیین اینکه چه چیز،
کجا ،کی و چگونه باید اندازه گیری شود ،حایز اهمیت
می باشد .برنامه پایداری برای اهداف حمل ونقل
پایدار با اندازه گیری اصول کلی مدیریتی و حمایت
از تصمیم گیری ها ،برنامه ریزی و بهره برداری از
سیستم های حمل ونقل قابل دستیابی است .ارائه

برنامه های پایداری در تمامی حیطه ها الزم است
بصورت بلندمدت ،فراگیر ،همه جانبه و حداکثری،
وضع مطلوب را مورد هدف قرار دهند .در این میان،
ممکن است بخشی از سیاستگذاری ها و اولویت دهی
ها در بازه زمانی کوتاه مدت مورد توجه قرار گرفته و
یا روند رشد در برخی بخش ها تعدیل پیدا کند.
جهت شناخت میزان دستیابی برنامهها و
سیاستگذاریها به حمل ونقل پایدار ،استفاده از
شاخصهای استاندارد ،جامع و کاربردی میتواند بسیار
راهگشا باشد .بررسیها نشان میدهد از سوی مراکز
و سازمانهای مختلف ،تاکنون شاخصهای فراوانی
ارائه شده است ( ,TRB 2008و .)2003Litman
در این مطالعه ،تعداد  9شاخص جهت سنجش مدل
حمل ونقل پایدار شهری انتخاب و معرفی شده است.
اساس این انتخاب ،دسترسی به اطالعات ،کارآیی در
اندازه گیری و مقبولیت جهانی شاخص ها بوده است.
در جدول شماره  1این شاخصها نمایش داده شده است.
 -3روش شناسی تحقیق
پس از تشریح مفهوم حملونقل پایدار و شاخصهای
اندازهگیری آن ،در ادامه به معرفی روشی جامع ،کارآ
و فراگیر جهت سنجش و ارزیابی سطح پایداری
حملونقل پرداخته می شود .طی چندین دهه اخیر،
مدلهای متعددی تالش جهت نمایش چگونگی

رفتار و عملکرد سیستمهای مختلف داشتهاند .برحسب
توفیق این مدلها در میزان دقت نتایج حاصل شده،
پیشبینی رویدادهای آینده و میزان جامع نگری آنها
در انتخاب متغیرهای مؤثر بر سیستم ،توجه به استفاده
از آن در سطوح مختلف بیشتر بوده است .در میان این
مدلها ،مدلهای سیستم پویایی در مقایسه با سایر
مدلها به دلیل در نظرگیری روابط علی معلولی و
ﻭﻧﻘﻞ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ،ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ،ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ
کردنﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  1ﺍﻳﻦ
میانﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ
ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ
تأخیر و یا اثرات
لحاظ
متغیرها و
بازخور
ﺟﺪﻭﻝ  .1ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺷﻬﺮﻱ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
روش مناسبی
زمان،
غیریکسان پارامترها در طول
ﻭﺍﺣﺪ
ﺭﺩﻳﻒ ﺷﺎﺧﺺ
ﺭﻳﺎﻝ
ﻧﺸﺪﻩ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ
ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺟﺒﺮﺍﻥ
برای  1ﺧﺴﺎﺭﺕ
قلمداد میشوند(  (�Con
بلندمدت
های
ی
ارزیاب
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ
 2ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﻮﺍ
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻖ
 3ﻣﺼﺮﻑ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻱ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ ﺳﻮﺯ
 testabile,2003و
)Guzman,2008ﻟﻴﻪﻧﻘﻠﻴﻪ.
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ
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دياگرامهايﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡحلقه سببي شامل
دهنده
تشكيل
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ  COﺑﻪ
عناصر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
6
ﺩﺳﻲ ﺑﻞ
 7ﺳﻄﺢ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ
وابسته (معلول)
متغيرهاي
مستقلﻧﻘﻠﻴﻪ(علت)،
متغيرهاي
ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
ﻭﺳﻴﻠﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪﻩ ﻭﺳﺎﻳﻞ
8
ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
 9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ
و پيكانهاي نشاندهنده جهت ارتباطي ميان علت
 -3ﺭﻭﺵ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺭﻭﺵﻱ ﺟﺎﻣﻊ ،ﻛﺎﺭﺁ ﻭ
شکلﻣﻌﺮﻓﻲ
صورت ﺁﻥ ،ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ
هﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍ ﺯﻩﮔﻴﺮﻱ
كه ب 
ﺷﺎﺧﺺ
است ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ
وﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺸﺮﻳﺢ
ﻓﺮﺍﮔﻴﺮداده
نمايش
()5
معلول
ﻣﺪﻝﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺗﻼﺵ

ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﻃﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺩﻫﻪ ﺍﺧﻴﺮ،
ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ .ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﻗﺖ
شکلﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻧﺘﺎﻳﺞ()1
ميشود ( .)Pfaffenbichler, 2003در
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ  ،ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﮕﺮﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺪﻝﻫﺎ ،ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪﻝ ﻫﺎ ﺑﻪ

ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ
مستقل و
متغیر
عنوان
متغیر X
صورت
متغیرﻏﻴﺮﻳﻜﺴﺎﻥYبه
ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ
ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺛﺮﺍﺕ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻭ ﻟﺤﺎﻅ ﻛﺮﺩﻥ
ﺑﺎﺯﺧﻮﺭ ﻣﻴﺎﻥ
به ﻋﻠﻲ ﻣﻌﻠﻮﻟﻲ ﻭ
ﻧﻈﺮﮔﻴﺮﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ
ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺭ
ﺯﻣﺎﻥ ،ﺭﻭﺵ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ) Contestabile,2003ﻭ .(Guzman,2008
شود.ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ )ﻋﻠﺖ( ،ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ )ﻣﻌﻠﻮﻝ( ﻭ
می ﺣﻠﻘﻪ ﺳﺒﺒﻲ
ﺩﻳﺎﮔﺮﺍﻡ ﻫﺎﻱ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ
معرفی
وابسته
ﺻﻮﺭﺕ ﺷﻜﻞ ) (5ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﭘﻴﻜﺎﻥﻫﺎﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﻋﻠﺖ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ

) .(Pfaffenbichler, 2003ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ) (1ﻣﺘﻐﻴﺮ  Xﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮ  Yﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
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ﺷﻜﻞ  .1ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ؛ ﻣﺎﺧﺬPfaffenbichler, 2003 :

شکل  .1ارتباط میان متغیرهای مستقل و وابسته؛

ﺣﻠﻘﻪﻫﺎﻱ

ﺣﻠﻘﻪﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﻱ ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ

ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﻱ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ).(Schade & Kuchenbecker , 1998

ماخذPfaffenbichler, 2003 :
۳

جدول  .1شاخص های مطالعه جهت سنجش سطح پایداری حمل ونقل پایدار شهری؛ ماخذ :نگارندگان.

ردیف

دوفصلنامه مديريت شهري

واحد

شاخص

1

خسارت سالیانه جبران نشده حمل و نقل

ریال

2

برابری قرارگیری شهروندان در معرض آلودگی هوا

کیلوگرم به نفر

3

مصرف سالیانه گازوئیل به تعداد خودروی گازوئیل سوز

لیتر به وسیله نقلیه

4

مصرف سالیانه بنزین به تعداد خودروی بنزین سوز

لیتر به وسیله نقلیه

5

تولید سالیانه آالینده  NOXبه مساحت منطقه

کیلوگرم

6

تولید سالیانه آالینده  COبه مساحت منطقه

کیلوگرم

7

سطح آلودگی صوتی در مناطق شهری

دسی بل

8

مسافت طی شده وسایل نقلیه

وسیله نقلیه کیلومتر

9

میانگین تراکم ترافیک

وسیله نقلیه بر کیلومتر
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ارتباط میان این متغیرها سبب تشکیل حلقههای
بازخوری می شود .حلقههاي بازخوري به دو گروه
حلقههاي بازخوري مثبت و منفي تقسيم ميشوند
(.)Kuchenbecker & Schade 1998
 حلقههاي بازخوري مثبت :در این حلقهها،درصورتی که تغييري در اجزاي سيستم بوجود بیاید،
تغييرات بصورت مستقيم به ساير مؤلفهها منتقل
ميشود .حلقههاي بازخوردي مثبت به معناي يك
فرآيند رشد يا زوالي است كه در آن سيستم قابلیت
انفجار از خارج يا داخل را دارد ،مانند چرخه مربوط به
اجرت و قيمتها؛ به طوریکه با افزایش اجرت ،تورم
بیشتر شده که سبب افرایش قیمتها میشود .در
ادامه ،افزایش قیمت باعث باال رفتن اجرت میگردد.
 حلقههاي بازخوري منفي :حلقههای بازخوديمنفي تمايل به بياثر كردن (عمل متقابل) سيست م
به حالت ثابت دارند .مانند كنترل دماي اتاق با يك
ترموستات ،به این معنا که دمای اتاق تا زمانی که به
درجه ثابت و مطلوب برسد افزایش پیدا میکند .در
این هنگام ،افزایش دما متوقف گردیده و این روند به
منظور تثبیت دما ادامه مییابد.
نکته مهم این است که چرخههاي مثبت هميشه
بهمعناي توسعه خوب و پايدار نيست و با توجه به
شاخص مورد نظر ،ممكن است چرخههاي منفي در
برنامهريزيها و سياستگذاريها مطلوب باشد .با
توجه به تعریف مدلهای سیستم و پویایی ،در ادامه
به مراحل مدلسازی به روش سیستم پویایی پرداخته
شده است .مرحله اول اختصاص به تشریح مدل-های
مفهومی به صورت تصویری پیدا مینماید .این مرحله
از مدلسازی دارای اهمیت فراوانی بوده ،زیرا هرگونه
انتخاب پارامترها و روابط میان آنها ،بیانگر قابلیت مدل
جهت سنجش سیاست های مورد نظر مطالعه خواهد
بود .در ادامه ،نمودار جریان 1بر مبنای مدل مفهومی
توسعه یافته و مکانیزم ارتباط میان متغیرها با استفاده
از روابط علي ـ معلولي معرفی می شوند .بهمنظور
نمايش روابط علي ـ معلولي ميان عناصر مختلف

يك سيستم كه بصورت حلقههاي بازخوري تشكيل
ميشوند ،از دياگرامهاي حلقه سببي  2استفاده ميشود
( .)1998,Kimاين دياگرامها ميتوانند ارتباط ميان
يك سيستم را با ساير عناصر در سيستمهاي ديگر
را توضيح داده و با بررسي فرضيههاي متعدد به حل
معضالت پيچيده و متعدد بپردازد (Haghani et al,
.)2004
در مرحله نهایی ،که بسط و توسعه مدل سیستم پویایی
نامگذاری میشود ،باید ابعاد و واحدهای اندازهگیری
تمامی متغیرها مشخص شود .سپس ،توابع میان این
روابط بصورت معادالت ریاضی معین شده و دادههای
مورد نیاز در مطالعه موردی جمعآوری میگردد.
در صورت عدم امکان دسترسی به برخی متغیرها،
الزم است معادالت ریاضی مورد استفاده در مدل
سادهسازی شده و در انتها متغیرها و روابط ریاضی
میان آنان در یکی از نرمافزارهای سیستم پویایی
شبیهسازی میشوند .با توجه به توضیح مراحل
تشکیل مدل سیستم پویایی ،در ادامه هر یک از این
مراحل به تفکیک آورده شده است.
 -1-3مدل مفهومی حمل ونقل پایدار شهری
جهت تشکیل مدل مفهومی حمل ونقل پایدار شهری،
از دیاگرام های علی  -معلولی به منظور نمایش ارتباط
میان مولفه های مدل استفاده شده است .این موضوع
که در شکل شماره  2نمایش داده شده است ،بیانگر
پیچیدگی درنظرگیری همزمان متغیرهای اقتصادی،
اجتماعی و زیست محیطی در حیطه حمل ونقل است.
به عنوان نمونه از حلقه های مفهومی شکل شماره
 ،2مصرف سوخت وسایل نقلیه سبب تولید آالینده
ها می شود .تولید آالینده های هوا منجر به ایجاد
و افزایش هزینه های زیست محیطی شده که این
موضوع در حوزه اقتصادی بر روی منابع مالی حمل
ونقل موثر خواهد بود .به منظور کاهش هزینه ها و
پیامدهای منفی حمل ونقل ،برنامه ریزی و مطالعات
متعددی صورت می گیرد که یکی از خروجی های
1- Flow Diagram
)2- Causal Loop Diagram (CLD

 -2-3ﻧﻤﻮدار ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺪل ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﭘﺎﻳﺪار ﺷﻬﺮي
ﺑﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﭘﺎﻳﺪار ﺷﻬﺮي ،در واﻗﻊ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﺛﺮﮔﺬار و اﺛﺮﭘﺬﻳﺮ از ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ-

ﺷﻜﻞ  .2ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﭘﺎﻳﺪار ﺷﻬﺮي؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪه.
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آن در سیاستگذاری های انجام شده ،قیمت گذاری مصرف سوخت کاهش و یا افزایش خواهد داشت.
تسهیالت و سامانه های حمل ونقل می باشد .بدون
تردید ،قیمت گذاری و در پی آن میزان هزینه سفر ،می  -2-3نمودارجریانمدلحملونقلپایدارشهری
تواند بر روی سطح استفاده از حمل-ونقل همگانی در با ترسیم مدل مفهومی حمل ونقل پایدار شهری ،در
مقایسه با وسایل نقلیه شخصی موثر باشد .در ادامه ،با واقع مهمترین متغیرهای اثرگذار و اثرپذیر از حمل
اجتماع
محیط
اقتصاد،
بخش-های
ﺣﻠﻘﻪشده،
مسافت .طی
وسایل نقلیه
ترافیک
زیستﻫﺎو ﺩﺍﺭﺍﻱ
ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻠﻘﻪ
ﻣﺜﺒﺖ ﻭ
ﻗﻄﺒﻴﺖ
ونقل(4برﺣﻠﻘﻪﻫﺎﻱ ﺑﺎ
ﻫﺎﻱ ) (1ﻭ )
ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ وﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ
حجمﭼﻨﺪ
تغییرﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ
ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﻗﻄﺒﻴﺖ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -3-3ﺑﺴﻂ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻝ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺟﺮﻳﺎ ﻥ ﻣﺪﻝ ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ،ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻭ ﻧﺴﻴﻢ  ،1ﺯﻳﺮ ﻣﺪﻝﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻭ ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻠﻲ ﻣﺪﻝ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻭﻧﺴﻴﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ  5ﺩﺳﺘﻪ
F۳
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انتخاب گردیده است .بر این اساس ،نمودار جریان بر
مبنای ساختار علی سببی ترسیم شده است .مطابق
با شکل شماره  ،3حلقه های مثبت و منفی متعددی
تشکیل دهنده ساختار مدل بوده که در ادامه به بیان
چند نمونه از آن پرداخته شده است .حلقه های ( )1و
( )4حلقه های با قطبیت مثبت و سایر حلقه ها دارای
قطبیت منفی می باشند.

حالت ،نرخ ،ثابت ،کمکی و خارجی (برونزا) تقسیم
بندی می شود .متغیر حالت نشان دهنده مقدار سطح
متغیر در طول زمان و تغییر افزایشی یا کاهشی توسط
متغیر نرخ است که در نهایت رفتار سیستم پویایی
را در طول زمان مشخص میکند .متغیر ثابت در
طول زمان تغییر پیدا نخواهند نمود و متغیر خروجی
به صورت مستقل عمل نموده و تحت تأثیر تغییرات
متغیرهای درون مدل نمیباشد .مقادیر جدید متغیر
حالت بر اساس افزایش یا کاهش تغییرات در دوره
آینده بدست میآیند.
رابطه ()1
Z.K = Z.J + ) Z
R .JK − A
R .JK ( )D
( T

 -3-3بسط و توسعه مدل سیستم پویایی
پس از ترسیم نمودار جریان مدل حمل ونقل پایدار
شهری در این مرحله ،روابط ریاضی میان متغیرها در
نمودار جریان مشخص شده است .به این منظور ،با
بهکارگیری نرم افزار سیستم پویایی و نسیم ، 3زیر
مدل های اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و
حمل ونقلی مدل گردیده است .در محیط نرم افزار
سیستم پویایی ونسیم متغیرها به  5دسته متغیرهای
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ﺷﻜﻞ  .3ﻣﺪل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﭘﺎﻳﺪار ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي ﺑﺎزﺧﻮري ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن.
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در این رابطه متغیر  Z.Kمقدار جدید متغیر سطح Z
در زمان ( Kواحد) Z.J ،متغیر سطح  Zدر زمان J
(واحد) Z.R ،نرخ جریان ورودی (زمان /واحد)AR ،
نرخ جریان خروجی (زمان/واحد) DT ،فاصله زمانی

درآﻣﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ

+

درآﻣﺪ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ

+

+

ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ
+

+

درﻳﺎﻓﺖ ﻋﻮارض و ﻣﺎﻟﻴﺎت

+

ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺘﻲ

+

+
+ ++

اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ

درآﻣﺪﻫﺎ

ﻧﺮخ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻃﺮاف

+

+

ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﺪ

+

ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻫﻮا +

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻋﺖ

+

+

+

زﻣﺎن ﺳﻔﺮ

+

ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ

ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ

ﻛﺸﺶ اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ

+

ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ

-

+

+

+

ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ

ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه +

-

ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان

+

-

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ

+
+

ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻓﻴﻚ

-

ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮاﻓﻴﻚ

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ
-

ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﻏﻴﺮﻣﻮﺗﻮري

-

ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ
+

-

ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﻔﺮ ﺑﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻔﺮ

+

ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

+

ﺷﺨﺼﻲ

ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ

-

+

اﺳﻘﺎط ﺧﻮدرو

+

ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ

+
-

+

+
+

ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻲ ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ

+

ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدرو

ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺟﺪﻳﺪ

ﻣﺴﻴﺮ وﻳﮋه اﺗﻮﺑﻮس

ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮدرو

+

+

-

ﻧﺮخ اﺳﻘﺎط

+

آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ

+

-

+

ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ

-

ﺟﻤﻌﻴﺖ

+

+

+

ﻣﻬﺎﺟﺮت

ﻣﺘﻮﻟﺪﻳﻦ

+

ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ
+

ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻮاﺣﻲ اﻃﺮاف
+

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ

اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس
+

+
+

ﻛﺸﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﻴﻠﻪ

+

ﻧﻘﻠﻴﻪ
ﻧﺮخ اﺳﻘﺎط اﺗﻮﺑﻮس

اﺳﻘﺎط اﺗﻮﺑﻮس
+

+

ﺗﻌﺪاد اﺗﻮﺑﻮس
+

ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺗﻮﺑﻮس
+

ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺗﻮﺑﻮس

شکل  .3مدل سیستم پویایی حمل ونقل پایدار شهری به همراه حلقه های بازخوری مثبت و منفی؛ ماخذ :نگارندگان.

3-Vensim PLE, vergen 5.9d

میان  Jو ( Kزمان) و  Kو  Jزمان حقیقی و قبلی
معرفی میشوند.
 -4مطالعه موردی و نتایج آن
در این مقاله ،شهر مشهد به عنوان یکی از
کالنشهرهای ایران جهت ارزیابی حملونقل پایدار
شهری انتخاب گردیده است .ب ه این منظور از نرمافزار
و نسیم جهت مدلسازی استفاده شده و طی آن
زیرمدلهای اقتصادی ،زیستمحیطی ،تولید و جذب
سفر (با احتساب خصوصیات اجتماعی و کاربری
زمین) ،توزیع سفر و تفکیک سفر مدل شده است.
مدل حمل ونقل پایدار شهری بر اساس اطالعات
سالهای  1373الی  1385برای شهر مشهد پرداخت
و اعتبارسنجی شده و پس از آن ،سال  1388به عنوان
سال مبنای برنامهریزی قرار گرفته است .در این
مقاله ،هزینه آلودگی محیطی مجموعهای از هزینه
انتشار آالیندههای هوا ( HC، COو  ،)NOXصوت،
آب و تولید زباله در هر یک از وسایلنقلیه درنظرگرفته

شده که در جدول ( )2هزینه هر کدام به ازای یک
کیلومتر -وسیلهنقلیه در سال پایه مطالعه ()1388
آورده شده است.
مصرف سوخت و انتشار آالینده ها توسط وسایل
نقلیه مختلف ،تابعی از فناوری ،نوع سوخت ،سرعت
وسایل نقلیه ،تراکم ترافیک و شرایط فیزیکی معبر از
قبیل شیب طولی و روسازی راه است .در این مطالعه،
مصرف سوخت وسایل نقلیه سبک و سنگین بر اساس
سرعت و تراکم ترافیک محاسبه شده است (بهبهاني
و همکاران .)1373 ،در جدول شماره  ،3با توجه به
سرعت وسایل نقلیه و میزان تاخیر ناشی از تراکم
ترافیک ،مصرف سوخت مبنا و مازاد تخمین زده شده
است.
به جهت محاسبه آلودگی صوتی در مناطق شهری،
تا کنون روش های متعددی ارائه شده است .برخی از
این روش ها ،با ارائه نمودار خطی یا غیرخطی بدست
آمده از آزمایشات متعدد ،میزان تولید آلودگی صوتی
را به طور متوسط به تفکیک وسایل نقلیه ارزیابی
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جدول  .2هزینه آالیندههای زیستمحیطی به ازای یک کیلومتر -وسیلهنقلیه در سال 1388

ردیف

متغیر

1

آلودگی صوتی

2

آلودگی آب

3

آلودگی ناشی از تولید زباله

4

آالینده NO2

6

آالینده HC

5

آالینده CO

مرجع

هزینه (ریال)
وسیلهنقلیه شخصی

119.78

موتورسیکلت

1211.4

اتوبوس

()Litman, 2003

604.1

وسیلهنقلیه شخصی

128.1

موتورسیکلت

128.1

اتوبوس

128.1

وسیلهنقلیه شخصی

3.7

موتور سیکلت

3.7

اتوبوس

( مهندسین مشاور آتیهساز شرق)1389 ،

287

4800

1500

1700

3.7

نموده اند (صفارزاده و رحیمی .)1382 ،اگرچه این
روش ها قابلیت محاسبه میزان آلودگی صوتی را
دارد ،لیکن عدم ارتباط دهی میان متغیرهای مستقل
و تولید آلودگی صوتی و همچنین دقت پایین آنها،
بهکارگیری روابط ریاضی را در این موضوع ضروری
می نماید .در مطالعه حاضر ،مدل تولید آلودگی صوتی
در کشور انگلستان را مبنای محاسبه قرار داده است.
در این مدل ،متغیرهای حجم ترافیک ( ،)Qسرعت
( )Vو درصد وسایلنقلیه سنگین ( ،)Pسطح آلودگی
صوتی در فاصله  10متری ( )L10نتیجه می شوند
(صفارزاده و رحیمی .)1382 ،الزم به ذکر است که
از )حم
ناشی
محیط
آلودگی
هزینه
شاخص
شکل .4
توجه به
روابط ریاضی ارائه شده در کشور انگلستان با
نقل :ﻥﮔﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ .
ل(؛وﻣﺎﺧﺬ
ﺭﻳﺎﻝ
ﺳﺎﻟﻪ
ﺩﻭﺭﻩ 20
ﻧﻘﻞ ﺩﺭ
ﺣﻤﻞ  ﻭ
ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ
تغییراتﻣﺤﻴﻂ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺎﺧﺺ
ﺷﻜﻞ .4
در دوره  20ساله (ریال)؛ ماخذ :نگارندگان
مقادیر بدست آمده بصورت میدانی در نقاط مختلف در
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﻮﺍ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ  20ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ )(5
ﺍﺳﺖ  .ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍ ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ
همکاران،
شهر مشهد کالیبره شده است (سازگارنیا و
ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ  1408ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﺷﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ﺍﻓﻖ ﻃﺮﺡ ﺍﻳﻦ
.)1384
قرارگیری
معرض
برابری در
شاخص
تغییر در
وضعیت
ﻣﺸﻬﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﺟﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻬﺮ
ﻣﺨﺎﻃﺮﻩﺍﻱ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﻧﻤﺎﻳﺪ  .ﺍﻳﻦ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﻭﺑﺮﻭ
ﺷﺎﺧﺺ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ  25ﺩﺭﺻﺪ
همچنین ،میزان نشر آالینده های مختلف ( NOX,آلودگی هوا ناشی از حملونقل در دوره  20ساله در
 )HC, COتوسط وسایلنقلیه مختلف تابعی از شکل ( )5نشان داده شده است .این شاخص که یک
فناوری وسیلهنقلیه ،نوع سوخت و سرعت وسیلهنقلیه شاخصی ترکیبی از افزایش همزمان تولید آالینده
است .جهت برآورد میزان انتشار برخی آالینده های های هوا و جمعیت شهر مشهد تا سال  1408می
هوا از مطالعات جامع حملونقل و ترافیک تهران باشد ،بیانگر این مطلب است که رشد استفاده از
)1375
شاخص
طرح20این
تواند
نقلیه
ﻣﺎﺧﺬ :ﻥﮔﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ .
ﺳﺎﻟﻪ )ﺭﻳﺎﻝ(؛
افق ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ
سال ﻭ ﻧﻘﻞ
تا ﺍﺯ ﺣﻤﻞ 
ﻧﺎﺷﻲ
میﻣﺤﻴﻂ
ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ
وسایل ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺎﺧﺺ
(شرکت مطالعات حملونقل و ترافیک تهران ،ﺷﻜﻞ .4
ﻛﻴﻠﻮ
 20ﺳﺎﻟﻪ
ﺩﻭﺭﻩ 20
ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ
این ﺩﺭ
نماید  .ﻭﻧﻘﻞ
ﺣﻤﻞ
ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ
ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ
ﻣﻌﺮﺽ
ﺷﺎﺧﺺتاﺑﺮﺍﺑﺮﻱ
ﺷﻜﻞ .5
استفاده شده است.
موضوع
ﻫﻮﺍروبرو
ﻣﻌﺮﺽدرصد
حدودﺩﺭﺩﺭ25
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕﺩﺭ را
ﮔﺮﻡ )ﺑﻪ(5
ﺷﻜﻞ
ﺳﺎﻟﻪ )ﺩﺭ
ﻭﻧﻘﻞ
ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯﺍﺯ ﺣﻤﻞ
ﻧﺎﺷﻲ
افزایش ﻫﻮﺍ
ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ
ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ
ﺷﺎﺧﺺ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ
.
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ
ﻧﻔﺮ(؛ ﻣﺎﺧﺬ
ﻧﺸﺎﻥ :ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍ ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ
با ساخته شدن مدل و اعتبارسنجی نتایج آن در می تواند مخاطره ای جدی برای شهر مشهد ایجاد نماید.
ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ  1408ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﺷﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ﺍﻓﻖ ﻃﺮﺡ ﺍﻳﻦ
ﺳﻮﺯ
ﺑﻨﺰﻳﻦ
ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞﺷﻬﺮ ﺳﻮﺯ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻱ
ﺗﻮﺍﻧﺪﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ
ﺑﻨﺰﻳﻦ
ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ ﻭ
ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ،
25ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺣﺪﻭﺩﺷﺪﻩ
ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﻣﺸﻬﺪ ﻭﺍﻳﺠﺎﺩ
ﺟﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ
ﻣﺨﺎﻃﺮﻩﺍﻱ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻲ
ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪﺍﻳﻦ
ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﻭﺑﺮﻭ
ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﺗﺎ
ﺷﺎﺧﺺ
اساس
ﺷﺎﺧﺺبر
سال پایه [ ،]3نتایج مدل حملونقل پایدار
ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ  6ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻩ  2ﻣﺎﻫﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ  20ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1388
بدستﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪآمده
ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ ﻭ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻱ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ ﺳﻮﺯ ﻭ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺳﻮﺯ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ  427/2ﻭ  235/5ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ
شاخصهای انتخابی در شهر مشهد ﻣﺼﺮﻑ
ﻭﺳﻴﻠﻪﻧﻘﻠﻴﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1408ﺑﻪ  187/5ﻭ  176/3ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﺭ
است .این نتایج در شکلهای (،)7( ،)6( ،)5( ،)4
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪﻝ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻛﻴﺪﺍً ﺻﻌﻮﺩﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ
( )10( ،)9( ،)8و ( )11نمایش داده شده است .در
۱۱
ل آتی و محور
این شکلها ،محور افقی مربوط به سا 
عمودی نمایشگر تغییرات شاخصها می باشد .در
محور افقی ،سال مبنا ( )1388تا سال طرح ()1408
آلودگی
معرض
شاخص برابری
ﺷﻜﻞ  .5ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕشکل
ناشی از 20ﺳﺎﻟﻪ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑﻪ
هواﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ
ﻭﻧﻘﻞ
قرارگیریﺣﻤﻞ 
ﻫﻮﺍ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ
ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱدرﺁﻟﻮﺩﮔﻲ
تغییراتﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ
 .5ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ
ﺷﺎﺧﺺ
مشخص شده است.
ﻧﻔﺮ(؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ .حملونقل در دوره 20ساله (کیلوگرم به نفر)؛ ماخذ :نگارندگان.
شاخص اول مربوط به خسارت سالیانه جبران
ﺳﻮﺯ ﻭ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺳﻮﺯ
ﺷﺎﺧﺺ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﺼﺮﻑ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ ﻭ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻱ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ
ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ  6ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻩ  2ﻣﺎﻫﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ  20ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1388
نشده حمل و نقل براساس آلودگی محیطﺍﺳﺖ .ﺩﺭ
ناشی از
ﻣﺼﺮﻑ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ ﻭ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻱ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ ﺳﻮﺯ ﻭ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺳﻮﺯ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ  427/2ﻭ  235/5ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ
ً
سالیانه
مصرف
شاخصﺍﻳﻦدیگر
ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﺭ
ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ
مقاله،ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ
اینﻭ 176/3
در187/
شدهﺑﻪ 5
بررسی1408
ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
سهمیﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ
ﻭﺳﻴﻠﻪﻧﻘﻠﻴﻪ ﺩﺭ
حملونقل در دوره  20ساله تقریبا به صورت 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪﻝ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻛﻴﺪﺍً ﺻﻌﻮﺩﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ
مثبت افزایش پیدا کرده است (شکل شماره  .)4در گازوئیل و بنزین به تعداد خودروی گازوئیلسوز و
شماره  6تغییرات این شاخص
سال مبنا این هزینه برابر با  3.04E+11ریال و در بنزینسوز است .در شکل
۱۱
سال طرح برابر با 6.44E+12ریال برآورد شده است.
این موضوع بیانگر افزایش حدود  20برابری هزینه
آلودگی محیط در این دوره بوده که می تواند بهعنوان
چالشی مهم قلمدادشود.
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و تولید سالیانه آالینده  COدارای رشد بیشتری بوده
است .این آالینده در سال مبنا برابر  0.644139و در
سال طرح به میزان  1.23947کیلوگرم بر متر مربع
پیشبینی گردیده است.

در بازه  2ماهه و در دوره  20ساله نشان داده شده
است .در سال  1388مصرف سالیانه گازوئیل و بنزین
به تعداد خودروی گازوئیلسوز و بنزینسوز به ترتیب
برابر با  427/2و  235/5لیتر به وسیلهنقلیه در دو ماه
بوده که این مقادیر در سال  1408به  187/5و 176/3
لیتر به وسیله نقلیه رسیده است .بررسی در نتایج مدل
نشان میدهد اگرچه مقادیر مصرف سوخت و تعداد
وسایلنقلیه بهصورت تابع اکیداً صعودی هستند ،لیکن
نسبت این دو به دلیل کاهش مطلوبیت استفاده از
وسایل نقلیه (ازقبیل افزایش قیمت سوخت و توسعه
سیستم های حمل ونقل همگانی در شهر مشهد تا
ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺣﻤﻞ-
نزولیﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
زمان )ﺍﺯﻗﺒﻴﻞ
ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ
است.
طول
 )1408در
ﻧﺴﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞسال

ﻭﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ  (1408ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﺰﻭﻟﻲ ﺍﺳﺖ .

مساحت
 COبه
شاخص
تغییرات
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (
 20ﺳﺎﻟﻪ )
آالینده ﺩﻭﺭﻩ
سالیانهﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭ
تولیدﻣﺴﺎﺣﺖ
 COﺑﻪ
ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 .8ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
شکلﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺷﻜﻞ  .8ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ .منطقه در دوره  20ساله (کیلوگرم بر متر مربع) ماخذ :نگارندگان.

ﺴﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ )ﺍﺯﻗﺒﻴﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺣﻤﻞ-
ﺩﺳﻲﺑﻞ

ﻫﻤﺎﻥﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ) (9ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻡ ﺑﻨﺎ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ 71/8

ﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ  (1408ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﺰﻭﻟﻲ ﺍﺳﺖ .
ﺩﺳﻲﺑﻞ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ

ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺧﻄﻲ ،ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1408ﺑﻪ 75/2
همانگونه که در شکل ( )9نمایش داده شده است،
ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ،ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  3/4ﺩﺳﻲﺑﻞ ﻃﻲ  20ﺳﺎﻝ ﺁﺗﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .

شاخص مربوط به آلودگی صوتی در سال مبنا برابر با
دوفصلنامه مديريت شهري
 71/8دسیبل بوده که با تغییر تقریب ًا خطی ،در سال
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75/2ﺁﻻﻳﻨﺪﻩدسی
موضوعﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (
این  20ﺳﺎﻟﻪ )
است .ﺩﻭﺭﻩ
رسیده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭ
بل ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
CO
بهﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
1408ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺷﻜﻞ  .8ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺎﺧﺺ
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شکل .6تغییرات شاخص تولید مصرف سالیانه گازوئیل و بنزین به تعداد
ﺷﻜﻞ  .6ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﮔﺎﺯﻭﺋﻲﻝ ﻭ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻱ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ ﺳﻮﺯ ﻭ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺳﻮﺯ )ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ
ﺁﻟﻮﺩﮔﻲدسی
میزانﺑﻪ 3/4
صوتی به
آلودگی
افزایش
ﺩﺳﻲﺑﻞ289

20ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ 71/8
طی ﺑﻨﺎ
بلﺳﺎﻝ ﻡ
ﺻﻮﺗﻲ ﺩﺭ
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ،
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ
نگارندگان.ﺩﺭ ﺷﻜﻞ )(9
ﻫﻤﺎﻥﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ
خودروی.گازوئیلسوزوبنزینسوز(لیتربهوسیلهنقلیه)؛ماخذ :
ﻭﺳﻴﻠﻪﻧﻘﻠﻴﻪ(؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ

ﺩﺳﻲﺑﻞ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ

75
/
2
ﺑﻪ
1408
ﺳﺎﻝ
ﺩﺭ
ﺧﻄﻲ،
ﺎ
ً
ﺗﻘﺮﻳﺒ
ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺑﺎ
ﻛﻪ
ﺑﻮﺩﻩ
سال آتی خواهد شد.

ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  3/4ﺩﺳﻲﺑﻞ ﻃﻲ  20ﺳﺎﻝ ﺁﺗﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ،
ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﻫﺎﻱ ) (7ﻭ ) (8ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺩﺭ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺳﺒﺐ COﺑﻪ
 NOXﻭ
ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
ﺁﻻﻳﻨﺪﻩﺑﻪ
ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ )ﻟﻴﺘﺮ
ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺳﻮﺯ
ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ 
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻱ
ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻭ ﺑﻨﺰﻳﻦ
ﮔﺎﺯﻭﺋﻲﻝ
ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﻨﻄﻘﻪ .6
ﺷﻜﻞ
ﺳﻮﺯﻭ ﻭﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺛﺎﺑﺖ
 NOXﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
ﺷﻜﻞ ﻫﺎ،
ﻣﺼﺮﻑﺍﻳﻦ
ﺗﻮﻟﻴﺪﺑﺮﺍﺳﺎﺱ
ﺍﺳﺖ .
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕﺷﺪﻩ
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ
میزان
شاخص
ترتیب
به
()8
و
()7
های
شکل
در
.
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ
:
ﻣﺎﺧﺬ
؛
(
ﻧﻘﻠﻴﻪ

ﻭﺳﻴﻠﻪ
 COﺩﺍﺭﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺍﻳﻦ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺮﺍﺑﺮ  0.644139ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻃﺮﺡ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ 1.23947
ﺷﻜﻞ  .9ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺎﺧﺺ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ  20ﺳﺎﻟﻪ )ﺩﺳﻲﺑﻞ( ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﺍﺳﺖ .
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ
شاخ
تغییرات
صهای تولید سالیانه آالینده  NOXو
ﺭ ﺷﻜﻞ ﻫﺎﻱ ) (7ﻭ ) (8ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ  NOXﻭ  COﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
براساس
داده شده
منطقه
مساحت
 COبه
ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪﻩ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ  20ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻳﻦ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻣﻮﺭﺩ
ﺩﻳﮕﺮ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﺷﺎﺧﺺﺛﺎﺑﺖ ﻭ
است.ﺎً
 NOXﺗﻘﺮﻳﺒ
نشانﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﺷﻜﻞ ﻫﺎ،
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ
ﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺭﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺧﻄﻲ ﺑﻮﺩﻩ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ
10
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻜﻞ
ﺩﺭ
ﺷﺎﺧﺺ
ثابتﻣﻴﺰﺍﻥ 1.23947
ﻃﺮﺡ ﺑﻪ
NOXﺩﺭ ﺳﺎﻝ
 0.644139ﻭ
تولید ﺳﺎﻝ ﻣﺒﻨﺎ
ها،ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ
شکلﺍﻳﻦ
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
تقریب ًا
سالیانهﺑﺮﺍﺑﺮآالینده
 COﺩﺍﺭﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱاین
ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪﻩ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ  1408ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ  100ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ  .ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ
ﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻲ ﺭﻭﻳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺳﻔﺮﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﺪ ،ﻣﻌﻀﻼﺕ ﺗﺮﺍﻓﻴﻜﻲ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﺭﺍ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺗﺮ ﻭ
ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
آلودگی
شاخص
تغییرات
ﺷﻜﻞ .9شکل
سالهﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
20ﻣﺎﺧﺬ:
دورهﺑﻞ(
صوتیﺳﺎﻟﻪدر)ﺩﺳﻲ
ﺩﻭﺭﻩ 20
ﺻﻮﺗﻲ ﺩﺭ
ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ.9ﺷﺎﺧﺺ
ماخذ :نگارندگان.
(دسیبل) ۱۳

ﺷﺎﺧﺺ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪﻩ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ  20ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻳﻦ
ﺷﻜﻞ  .7ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ  NOXﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ  20ﺱﺍﻟﻪ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (
ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ  10ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺭﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺧﻄﻲ ﺑﻮﺩﻩ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ
ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ
مطالعه . ،ﺍﻳﻦ
ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ
 1408ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ
شاخصﻧﻘﻠﻴﻪ ﺗﺎ
ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪﻩ ﻭﺳﺎﻳﻞ
مسافت
 100این
بررسی در
دیگرﺳﺎﻝمورد
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻲ ﺭﻭﻳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺳﻔﺮﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﺪ ،ﻣﻌﻀﻼﺕ ﺗﺮﺍﻓﻴﻜﻲ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﺭﺍ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺗﺮ ﻭ
طی شده وسایل نقلیه در دوره  20ساله بوده که میزان
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺗﺮ
مساحت
شکل  .7تغییرات شاخص تولید سالیانه آالینده  XONبه
ﺷﻜﻞ  .7ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ  NOXﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ  20ﺱﺍﻟﻪ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
تغییرات( این شاخص در شکل شماره  10مشخص
منطقه در دوره  02ساله (کیلوگرم بر متر مربع) ماخذ :نگارندگان.
ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
۱۲

۱۳

۱۲

گردیده است .رشد این شاخص تقریب ًا بصورت خطی
بوده ،به گونه ای که برآورد می شود مسافت طی
شده وسایل نقلیه تا سال  1408تا حدود  100درصد
افزایش یابد .این موضوع که عمدت ًا به دلیل افزایش
بی رویه جمعیت شهری و رشد سفرهای روزانه اتفاق
می افتد ،معضالت ترافیکی درون شهری را پیچیده
تر و گسترده تر خواهد نمود.

های به کارگیری شده بیانگر افزایش مخاطرات
زیست محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و حمل ونقلی در
شهر مشهد می باشد .رویکرد دستیابی به توسعه پایدار
در بخش حمل ونقل ،استفاده از سیاست های پایدار
کننده حمل ونقلی بوده که الزم است میزان اثرگذاری
این سیاست ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

 -5بحث و تحلیل
جهت ارزيابي سطح پایداری حمل ونقل شهر مشهد،
پنج سیاست با توجه به اهداف و راهبردهای حمل
ونقل پايدار معرفي شده است .سنجش سناریوها به
این صورت است که نتایج مدلهای سیستم پویایی
طی  9شاخص و در فاصله سال ( 1388سال مبنا)
و سال ( 1408سال طرح) بررسی شده است .این
شکل  .10تغییرات شاخص مسافت طی شده وسایل نقلیه در دوره سیاست ها شامل افزایش مطلوبیت پیاده روی ،توسعه
ﺷﻜﻞ  .10ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪﻩ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ  20ﺳﺎﻟﻪ )ﻭﺳﻲﻟﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ-ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ(؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
پیمایی ،کاهش خودروهای فرسوده ،کاهش
هم
 20ساله (وسیله نقلیه-کیلومتر)؛ ماخذ :نگارندگان.
خودروهای فرسوده ،دورکاری و افزایش کیفیت وسایل
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ  11ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ  20ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
1
ﻋﺪﺩ /5
تراکم ﻃﺮﺡ ﺑﻪ
متوسط ﺳﺎﻝ ﺍﻓﻖ
ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺗﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺭﺷﺪ
ﺣﺪﻭﺩ 0/5
درﭘﺎﻳﻪ ﺩﺭ
همچنین،ﺳﺎﻝ
 ،11ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻪ ﺩﺭ
مديريتﺷﻤﺎﺭﻩ
دوفصلنامه ﺷﻜﻞ
شهري
شاخص
شمارهﻣﻲ11
شکل
همگانی است .در جدول شماره  3این سیاست
نقلیه
Urbanﺍﺷﺒﺎﻉ( ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻮﻕ
)
Management
وسایل نقلیه در دوره  20ساله نمایش داده شده است .ها معرفي شده است .در این جدول ،سیاستها ،متغیر
شماره  31بهار و تابستان 92
مطابق با شکل شماره  ،11این شاخص که در سال قابل استفاده در مدل ،مقادیر اولیه ،واحدها و مقادیر
No.31 Spring & Summer
نقلیه
رشد
باشد ،با
 0/5می
حدود
 290ﺷﻜﻞ  .10ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕپایه
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.سیاست ها مشخص گردیده است .برای هر
مختلف
تا(؛ ﻣﺎﺧﺬ:
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
وسایلﻧﻘﻠﻴﻪ-
ﺳﺎﻟﻪ )ﻭﺳﻲﻟﻪ
ﺩﻭﺭﻩ 20
ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺩﺭ
ﻃﻲ ﺷﺪﻩ
ﺷﺎﺧﺺدرﻣﺴﺎﻓﺖ
سال افق طرح به عدد ( 1/5شرایط فوق اشباع) می سیاست  4مقدار مشخص شده و به این ترتیب مطالعه
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ  11ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ  20ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ،11ﺍﻳﻦ رسد.
حاضرﻋﺪﺩدر1/5مجموع  20سناریو (سناریوهای الف 1-الی
ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﭘﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ  0/5ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺭﺷﺪ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ﺍﻓﻖ ﻃﺮﺡ ﺑﻪ
)ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻮﻕ ﺍﺷﺒﺎﻉ( ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ه  )5-را بررسی نموده است .با وارد کردن مقادیر
سناریوها در نرم افزار سیستم پویایی ونسیم ،نتایج هر
سناریو طی  20سال آتی ( 1388الی  )1408بدست
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.است.
ﺷﻜﻞ  .11ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻭﺳﺎﻳﻞﻧﻘﻠﻴﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ  20ﺳﺎﻟﻪ )ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ(؛ ﻣﺎﺧﺬ :آمده
بهمنظور مقایسه سناریوها در شهر مشهد ،مقادیر
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ،
ها (براساس تعریف جدول  )1در سال 1388
شاخص
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻠﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ،
.
ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻠﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭوﮔﻴﺮﺩ 1408درنظر گرفته شده است .این اطالعات با
استفاده از نمودار ریدار 4مطابق با شکل شماره 12
 -5ﺑﺤﺚ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻣﻌﺮﻓﻲ کشیده شده است .در این شکل ،تمامی 20
تصویر
به
دوره 20
نقلیه در
تراکم ﺑﻪوسایل
متوسط
شاخص
تغییرات
.11
شکل
ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ
ﻭﻧﻘﻞ
ﺣﻤﻞ
ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ
ﻭ
ﺍﻫﺪﺍﻑ
ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺎ
ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﭘﻨﺞ
ﻣﺸﻬﺪ،
ﺷﻬﺮ
ﻭﻧﻘﻞ
ﺣﻤﻞ
ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ
ﺳﻄﺢ
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻭﺳﺎﻳﻞﻧﻘﻠﻴﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ  20ﺳﺎﻟﻪ )ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ(؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ.11
ﺟﻬﺖ ﺷﻜﻞ
نگارندگان.
ماخذ:
کیلومتر)؛
بر
نقلیه
(وسیله
ساله
ﺳﺎﻝ
ﻟﻪ
ﺹ
ﻓﺎ
ﺩﺭ
ﻭ
ﺷﺎﺧﺺ
9
ﻃﻲ
ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫﺎﻱ
ﻣﺪﻝ
ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻛﻪ
ﺍﺳﺖ
ﺻﻮﺭﺕ
ﺍﻳﻦ
ﺑﻪ
ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎ
ﺳﻨﺠﺶ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ل طرح آورده
سناریو طی  5سیاست موردنظر در سا 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﺯﻳﺴﺖ
ﻣﺤﻴﻄﻲ ،نحوه ترسیم این نمودار به این صورت بوده
شده است.
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻠﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
۱۴
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭکهﮔﻴﺮﺩ.مقادیر شاخصها در هر سناریو بر مقدار همان
شاخص
پویایی
سیستم
ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪمدل
حاصل از
درﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ
ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﻳﻦ
هایﻣﻴﺰﺍﻥ
ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ
نتایجﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻠﻲ
ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ
 -5ﺑﺤﺚ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ،ﭘﻨﺞ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻃﻲ  9ﺷﺎﺧﺺ ﻭ ﺩﺭ ﻓﺎﺹﻟﻪ ﺳﺎﻝ
۱۴

4-Radar Diagram

جدول  .4سیاست ها و سناریوهای به کارگیری شده جهت سنجش حمل ونقل پایدار در شهر مشهد؛ ماخذ :نگارندگان.

سیاست

متغیر

واحد

مقدار
اولیه

مقدار

سناریو

مقدار

سناریو

مقدار

سناریو

مقدار

سناریو

افزایش مطلوبیت
پیاده روی

تغییر شیوه سفر به
پیاده روی

درصد

0.05

0.1

الف1-

0.15

الف2-

0.2

الف3-

0.25

الف4-

توسعه سیاست
های هم پیمایی

متوسط سرنشین
وسایل نقلیه

نفر

1

1.3

ب1-

1.6

ب2-

2

ب3-

2.35

ب4-

کاهش خودروهای
فرسوده

نرخ اسقاط خودرو

ج1-

0.004

ج2-

0.005

ج3-

0.006

ج4-

سیاست دورکاری

کاهش سفرهای با
هدف شغلی

درصد

0

0.1

د1-

0.15

د2-

0.2

د3-

0.25

د4-

افزایش کیفیت
وسایل نقلیه
همگانی

افزایش کیفیت سفر
با اتوبوس

_

5

6

ه1-

7

ه2-

8

ه3-

9

ه4-

درصد 0.003 0.002
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شکل  .12مقایسه مقادیر نسبی (برحسب درصد) شاخص های  1الی  9در  20سناریوی مطالعه (سناریوهای الف 1-الی ه)5-؛ ماخذ :نگارندگان.

ﺷﻜﻞ  .12ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻧﺴﺒﻲ )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺩﺭﺻﺪ ( ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ  1ﺍﻟﻲ  9ﺩﺭ  20ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻱ ﺍﻟﻒ1 -
ﺍﻟﻲ ﻩ(5-؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.

شاخص در گزینه عدم انجام کار تقسیم و به این همان گونه که در شکل شماره  12مشخص گردیده
سناریویﺍﺳﺖ،مورد
شاخص در
ﺷﻜﻞ هر
مقادیر ﺩﺭنسبی
ترتیب
سناریوهای
مطالعه
صهای
است ،مقادیر
ﺍﻟﻒ-در ،4ﺏ-
ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻱ
شاخ ﺩﺭ
نسبیﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ
ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻧﺴﺒﻲ
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺷﻤﺎﺭﻩ 12
ﻫﻤﺎﻥﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ
دارایﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﻴﺎﺳﺖ
د4-ﺩﺭو ﻫﺮ
ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ
ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻱ
وجودﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ
محور ﻫﺎ ﺩﺭ
نمودار،ﺩﺭ9ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ
نظر ﺝ ،4-ﺩ-
،4
ﺩﺍﺭﺍﻱدر هر
محاسبه 4ﻭشدهﻩ4-است.
بیشترین تغییر
ه4-
ج،4-
ﺳﺎﻳﺮب،4-
الف،4-
مقایسهﻭ باﭘﺲ ﺍﺯ
ﺏ 4 -ﺑﻮﺩﻩ
ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻱ ﺏ-
مطالعه مﻫﺎیﻣﺮﺑﻮﻁ
ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ
داشتهﻃﻮﺭکهﻛﻠﻲ،
ﺑﻪ
صهای
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ شاخ
مربوط به
ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻱ متناظر
سایرﺁﻥ،سناریوهای
ﺍﻟﻲ در
شاخص 1ها
باشد .ﺑﻪ در
ﺝ 1-ﺍﻟﻲ ﺝ 4-ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺩﺭ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻱ ﺏ 1 -ﺍﻟﻲ ﺏ 4-ﻛﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﻫﻢﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﺎﺧﺺ ) 3ﻣﺼﺮﻑ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻱ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ ﺳﻮﺯ ( ﻭ
ﺷﺎﺧﺺ ) 7ﺳﻄﺢ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ( ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ.
ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮ ﺩﺭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ،ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎ

شاخص ها با رنگهای متمایز و از باال به پایین در
هر شاخص نشان داده شده است .به عنوان نمونه در
شاخص تولید سالیانه آالینده  COبه مساحت منطقه
(شاخص  ،)6به ترتیب سناریوهای ب ،4-ج ،4-ه،4-
د 4-و الف 4-بیشترین تاثیر را در کاهش این شاخص
داشته اند.
به عنوان جمعبندی ،الگوی مناسب جهت کاهش
پیامدهای منفی حمل ونقل به ترتیب اتخاذ
سناریوهای توسعه سیاست هم پیمایی (ب،)4-
کاهش خودروهای فرسوده (ج )4-و افزایش کیفیت
وسایل نقلیه همگانی (ه )4-در برنامهریزی حملونقل
شهرمشهدپیشنهادمیشود.
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در هر سیاست می باشند .به طور کلی ،بیشترین تغییر
در مقادیر شاخص ها مربوط به سناریوهای ب 1-الی
ب 4-بوده و پس از آن ،سناریوهای ج 1-الی ج4-
بیشترین تغییر را در شاخص ها مطالعه بوجود آورده
اند .به عنوان نمونه ،در سناریوهای ب 1-الی ب4-
که مرتبط با توسعه سیاست های هم پیمایی می
باشند ،شاخص ( 3مصرف سالیانه گازوئیل به تعداد
خودروی گازوئیل سوز) و شاخص ( 7سطح آلودگی
صوتی در مناطق شهری) دارای کمترین نوسان در
مقایسه با گزینه عدم انجام کار بوده و سایر شاخص
ها دارای نوسان بیشتری بوده اند.
در نهایت ،جهت مقایسه و انتخاب بهترین سناریو در
راهبردهای حملونقل پایدار ،مقادیر تمامی شاخص
ها در سناریوها با یکدیگر مقایسه شده و با توجه به  -6نتیجه گیری و جمعبندی
ﻧﻤﺎﻳﺶمدل
درخصوص
ﻧﺴﺒﻲهرﻣﺮﺑﻮﻁبه ﺑﻪجهت
مقدار در
شاخصﺩﺭ ها،
منفی
عالمت
ﺩﺍﺩﻩ
اشارهﺳﻴﺎﺳﺘﻲ
مورد ﮔﺮﻭﻩ
هایﺩﺭ ﻫﺮ
کاستیﺳﻨﺎﺭﻳﻮ
ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮﻳﻦ
کمترینﻣﻘﺎﺩﻳﺮ
ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻓﻘﻲ
ﻫﺎﻱاینﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ
ﺷﺎﺧﺺ
ﻋﻤﻮﺩﻱ
این
ریزی
برنامه
نتایجﻫﺎﻱ های
ﻧﺴﺒﻲ شماره
ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ شکل
ﺷﻜﻞ،است .در
ﺍﻳﻦشده
انتخاب
ﺷﺪﻩکدام
ونقل،ﺩﺍﺩﻩدرﺷﺪﻩ
حملﻧﺸﺎﻥ
ﺷﺎﺧﺺ
ﺩﺭ ﻫﺮ
استاتیکیﺑﻪدرﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ
اینﺭﻧﮓ 
ﺷﺎﺧﺺ13ﻫﺎ ﺑﺎ
ﺍﺳﺖ  .ﺩﺭ
شهری با
ﻣﺴﺎﺣﺖحمل
گونه ﺑﻪ مقاله،
تصویری بیان
مدل،4
کارگیری ﺏ-
ﺗﺮﺗﻴﺐبهﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻱ
پایدار  ،(6ﺑﻪ
ونقلﺷﺎﺧﺺ
ﻣﻨﻄﻘﻪ )
همان CO
است.ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
گردیدهﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪ
صورت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ
ﺍﺳﺖ.بهﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ
سیستم پویایی شبیه سازی شده است .در این
محور های
گردیده ،در
مشخص
شماره13 4
ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ.
ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻳﻦ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
شکلﻭ ﺍﻟﻒ-
در ،ﺩ4-
ﺝ،4-کهﻩ4-
مدل سال  1388به عنوان سال پایه و سال 1408
ﻛﺎﻫﺶافقی
در محور
مطالعه و
عمودی
مقادیرﻣﻨﻔﻲ ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﻢ
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ
ﺟﻬﺖ
هایﻣﻨﺎﺳﺐ
شاخصﺍﻟﮕﻮﻱ
ﺟﻤﻌﺒﻨﺪﻱ،
ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ
نسبی مربوط به موثرترین سناریو در هر گروه سیاستی به عنوان سال طرح درنظرگرفته شده است .نتایج
ﭘﻴﻤﺎﻳﻲ )ﺏ ،(4-ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ )ﺝ (4-ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ )ﻩ (4-ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ
نمایش داده شده است .در این شکل ،مقادیر نسبی مدل برای دوره  20ساله طی  9شاخص مرتبط
ﺡﻣﻞ ﻭﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

شکل  .12مقایسه مقادیر نسبی (برحسب درصد) شاخصهای  1الی  9در  20سناریوی مطالعه (سناریوهای الف 1-الی ه)5-؛ ماخذ :نگارندگان.

ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.

ﺷﻜﻞ  .13ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﺩﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮ ﺟﻬﺖ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ

 -6ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪﻱ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ

با حمل ونقل شهر مشهد محاسبه گردیده است.
در ادامه ،پنج سیاست اساسی و در هر کدام چهار
سناریو (در مجموع  20سناریو) در مدل ارائه گردیده
است .ارزیابی این سناریوها به روش مقایسه میان
شاخص ها در نمودارهای ریدار و نتایج شاخص ها
انجام شده است .در این ارزیابی مشخص گردیده
سناریوهای توسعه سیاست هم پیمایی (ب،)4-
کاهش خودروهای فرسوده (ج )4-و افزایش کیفیت
وسایل نقلیه همگانی (ه ،)4-بیشترین تاثیر را بر روی
شاخص ها گذاشته و توانسته است رشد شاخص های
مطالعه را طی  20سال آینده کمینه نماید.
مطالعاتی که تاکنون در شهر مشهد انجام شده ،از
مدل های استاتیکی حملونقل بهره گرفته بودند .در
این مقاله ،برای نخستین بار از مدل های سیستم
پویایی جهت ارزیابی توسعه پایدار حمل ونقل شهر
مشهد استفاده نموده است .جهت انجام مطالعات آتی
پیشنهاد می گردد ضمن انتخاب شاخص ها و سیاست
های جامع تر از قبیل توسعه سیستم های حمل-ونقل
ریلی ،از روش های تحلیل دیگری نیز جهت مقایسه
میان شاخص ها در هر سناریو استفاده شود .به نظر
می رسد نتایج حاصل از این مطالعه ،الگوی مناسبی را
جهت دستیابی به حمل ونقل پایدار در اختیار متولیان
و برنامه ریزان شهر مشهد قرار دهد.
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