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  چکیده

چه  در این میان اینکه. در ایران، حمل و نقل جاده اي، بیشترین سهم را در جابه جایی بار و مسافر برعهده دارد
اي سازگار با زیست بوم ر اجرائی الزم در جهت رسیدن به حمل و نقل پایدار جادهها، اقدامات و تدابیاستراتژي

پیمایشی در قالب دیدگاه  –این مقاله با استفاده از روش توصیفی . بایستی اتخاذ گردد سؤالی اساسی می باشد
) AHP(هـدفی   تحلیل چندو ) SWOT(برنامه ریزي استراتژیک و فرایند روش دلفی و با بهره گیري از تحلیل 

در این بین با تحلیل  عوامل داخلی و خارجی، نظرات . به شناسایی مولفه هاي تاثیر گذار در این روند می پردازد
در نهایـت دو محـورکلی درون بخشـی    . کارشناسان و بر مبناي تعاریفی که از اهداف کالن بخش صورت گرفت

خـدمات و زیـر سـاخت    (و برون بخشی ) ل و نقلسطوح عالی امنیت انرژي، حفاظت و بهره وري در بخش حم(
هاي مـوثر در هرکـدام از ایـن بخـش هـا      و همچنین مهمترین استراتژي) حمل و نقل سازگار با محیط زیست

-شناسایی شدند سپس با شناسایی اقدامات اجرائی در هر راهبرد؛ الویت بندي اقدامات در هرکدام از استراتژي
ها، اقدامات الزم در راستاي حمل و نقـل سـازگار بـا زیسـت بـوم تلفیـق و       بر پایه این داده . ها مشخص شد

هـر   در عوامـل  کل اهمیت ضریب و شاخص هر اهمیت ضریبنتایج بدست آمده حاکی از . ارزشگذاري گردید
 با درنهایت. گردید استخراج تفاوتها و شباهتها و شده مقایسه با یکدیگر شده می باشد که ذکر یک از عناصر

 پیاده کالن و خرد در سطوح درون و برون بخشی، استراتژي شاخصهاي با تفکیک مجموع این عناصر و تلفیق
   .سازي حمل و نقل پایدار به لحاظ سازگاري با زیست بوم تعیین گردید

  
 .اي، توسعه پایدار، زیست بوم، شناسایی و ارزیابیحمل و نقل جاده   :کلید واژگان
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  مقدمه

هنـوز هـم در   . ي فعالیت اقتصـادي و اجتمـاعی مـردم در کـل جهـان اسـت      حمل و نقل کانونی برا
بسیاري ازکشورهاي در حال توسعه الگوي حمل و نقل بر پایه وسائط نقلیه موتوري شخصی است، کـه  
هزینه هاي اقتصادي، محیطی و اجتماعی فزاینده اي  را در پی دارند، بر طبق آمـار، بـیش از نیمـی از    

اکسـید  مایع جهان در بخش حمل و نقل مصرف و در حدود یک چهارم ديهاي فسیلی مصرف سوخت
بعالوه سیستم حمل و نقل اصلی ترین عامل تشعشـع  ). 1(این بخش انتشار می یابد  در) CO2(کربن 

 95کـه در حـدود   . گازهاي گلخانه اي هست، که سه چهارم آن ناشی از وسایل نقلیـه جـاده اي اسـت   
که در بخش هاي صنایع اتومبیل سـازي و در  ) 2(بنزین تامین می شود  درصد از انرژي حمل و نقل از

  ). 3(زیر ساخت حمل و نقل از جمله در جاده ها، پل ها و خطوط راه آهن مصرف می شود 

کنفرانس محیط و توسعه سازمان ملل در ریودوژانیرو پیشنهاداتی را بر پایه شـاخص   1992در سال
هاي جامع محیطی را  بر اسـاس قابلیـت   ارکتی پایدار سیستمهاي توسعه و ضرورت تصمیم گیري مش

در این رابطه، توجه به همسویی برنامه هاي توسعه حمـل و نقـل بـا دیگـر     ). 4(خود تنظیمی ارائه کرد
همچنین بهره گیري از تکنولوژي و خـط مشـی   . بخش ها از جمله زیست بوم، ضروري به نظر می رسد

بگونه اي کـه گـزینش   ). 5(نقل پایدار امري اجتناب ناپذیر است هایی با جهت گیري در بخش حمل و 
هاي حمایتی با توجه به نیازهـاي جـاري حمـل و    هوشمندانه تکنولوزي به کار گرفته شده و زیرساخت

نقل، بدون به مخاطره انداختن نیازهاي نسل آینده با بکارگیري اصـول پایـداري اکولـوژیکی در بخـش     
  ).6(حمل و نقل عینیت می یابد 

یعنـی  . در ایران، حمل و نقل جاده اي، بیشترین سهم را در جابه جـایی بـار و مسـافر برعهـده دارد    
در ایـن میـان   ). 7(درصد از حمل بار و مسافر، توسط حمل و نقل جاده اي انجام می شـود   90حدود 

کـه چگونـه    سؤالی اساسی در رابطه با همسویی برنامه هاي توسعه حمل و نقل با زیست بوم، این است
می توان با در نظرگرفتن مالحظات زیست محیطی به روند توسعه نیز همچنان ادامه داد؟ یا به عبارتی 

-ها، اقدامات و تدابیر اجرائی الزم می بایست در جهت رسیدن به حمل و نقل جادهدیگر چه استراتژي
  ایی پایدار سازگار با زیست بوم انجام داد؟

خشی از فرایند پایداري جهانی است، که در آن  تاکید بر ایـن موضـوع   سیستم حمل و نقل پایدار ب
اساسی است که نیاز به دسترسی اولیه افراد و جامعه براي رسیدن به امنیت در یـک رونـد مسـتمر در    

بگونـه اي کـه   . رابطه با سالمت انسان و اکوسیستم و با توجه بـه عـدالت بـین نسـل هـا فـراهم شـود       
اشد، با سودمندي عمل کند، نحوه گزینش حمل و نقل سازگار را پیشنهاد کرده استطاعت مالی را دار ب

و از اقتصاد پویا حمایت کند، مصرف منابع تجدید پذیر را در حد رسیدن به پایداري محدود کند، اجزا 
واضح اسـت کـه در ایـن رونـد     ). 8(را بازیافت کند و استفاده از زمین و تولید صدا را به حداقل برساند 

  . اهیمی چون مطلوبیت، ایمنی، راحتی، سرعت، نظم و گستردگی نهفته استمف
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به طور خالصه حمل و نقل پایدار محیطی داراي سه بخش اصلی ایمنی، آلودگی و مصـرف منـابع    
هاي غیرقابل تجدید، بهبود کیفیت هوا و توجه است که اهداف کلیدي آن شامل کاهش مصرف سوخت

که به طور ضمنی بر کاهش وابستگی بـه اتومبیـل، رواج   ). 9(ی می باشد ویژه به مسئله گرمایش جهان
 ).10(حمل و نقل عمومی و در دسترس، و استفاده از وسایل غیرموتوري تاکید دارد 

این بخش، حرکت انسان را براي فعالیـت هـاي شـغلی،    . حمل و نقل جاده اي، مزایاي بسیاري دارد
ایـن  . همچنین تأثیرات مفید و غیرمفیـدي نیـز دارد  . می کند اوقات فراغت و حمل و نقل کاال، تسهیل

بخش از تأثیرات غیر مفید حمل و نقل جاده اي معموالً به عنوان تأثیرات محیطی شـناخته مـی شـود    
که در برخی از شرایط، به خاطر آن است که مالحظات زیست محیطی در سیستم حمل و نقل در نظر 

  ).11(گرفته نمی شود 

نقل جاده اي بخش عمده اي از شبکه ارتباطات کشور را تشکیل می دهد، کـه زیـر    سیستم حمل و
ها شامل انواع راه ها از جمله، آزاد راه ها، بزرگراه ها، راه هاي اصلی و فرعی، راه هاي دسترسـی  ساخت

بـر   که در مقایسه با دیگر پروژه هاي توسعه، بیشـترین تـأثیر را  . و راه هاي روستایی را شامل می شوند
که آثار منفی عمده آن بر محیط زیست، آلـودگی صـوتی، آلـودگی هـوا،     . محیط اطراف خود می گذارد

 1در جـدول شـماره   ). 12(دخالت در مناظر و از بین بردن زیبایی محیط و اثـر اجتمـاعی مـی باشـد     
  .اهداف حمل و نقل پایدار سازگار با محیط زیست آورده شده است
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 )13(ل پایدار سازگار با محیط زیست اهداف حمل و نق  - 1جدول 
 اهداف اقتصادي  اهداف زیست محیطی

  
 اهداف اجتماعی

  
کاهش آلودگی صوتی و هوا ناشـی از  

 وسایل نقلیه
 محافظت از اراضی باز

 حمایت از حیات وحش و زیست بوم
  

 وري و صرفه جویی در انرژيبهره
هـاي زیرسـاخت   به حداقل رسـاندن هزینـه  

 حمل و نقل
 ل رساندن زمان سفربه حداق

  

 بهبود دسترسی به نقاط دیگر
به حداکثر رساندن دسترسی به حمل و نقل 

 عمومی
ــاده اي ــت ج ــزایش امنی ــم (اف ــاهش حج ک

 )شانتصادفات و شدت
  

  
در فرهنگ واژگان مدیریت، کلمات موفقیت و شکست همزادي همیشگی بـه نـام عملکـرد سـازمانی را     

سه عامل منابع، بستر ملی و محیط جهانی تعریف، ارزیـابی و مـورد    همراهی می کنند؛ که خود تحت تاثیر
هـاي سـنتی   منابع سازمانی را می توان مـوثرترین عامـل در موفقیـت نظـام    . اصالح و بهبود قرار می گیرند

دانست که در مواردي همچون نیروي انسانی، بودجه، منـابع طبیعـی و خـدادادي، تکنولـوژي، اطالعـات و      
اما نکته مهم آنکه به صرف وجود منابع سازمانی سرشار که در مورد ایران نیـز  ) 14(ود دانش خالصه می ش

اینگونه است، نمی توان رسیدن به حمل و نقل سازگار با زیست بوم را تضمین کرد، زیرا مهم تـر از میـزان   
یعـی و  گیـري از مواهـب طب  ها در شرایط مختلف همچـون چگـونگی بهـره   ها چگونگی استفاده از آنداشته

در  این میان بستر ملی با دارا بـودن متغیرهـایی، بـر نحـوه     . منابع زیست بوم عامل تعیین کننده می باشد
مثال در مورد ایجاد حمـل و  ). 15(اي را  اعمال می نمایند هاي مختلف تاثیرات قابل مالحظهعملکرد نظام

قوانین، اهداف کالن ملـی، میـزان   : ند از نقل جاده اي سازگار با زیست بوم برخی از این دسته عوامل عبارت
ادغام برنامه ریزي حمل و نقل در برنامه ریزي منطقه اي، شهري و روستایی، اوضـاع اجتمـاعی و سیاسـی،    

هاي مختلف در زمینه حفـظ محـیط زیسـت، شـرایط     کارآیی تکنولوژي، جمعیت، میزان قدرت خرده نظام
جهانی نیز به عنوان فاکتوري تـاثیر گـذار مـی باشـد کـه       اقتصادي و  در این میان شرایط جهانی و محیط

حساسیت آن زمانی مشخص می گردد که حمل و نقل را به عنوان عـاملی تـاثیر گـذار در محـیط زیسـت      
هـاي  همچنین تـاثیر کنوانسـیون  . جهانی به عنوان خرده نظامی کوچک در گستره پهناور زیست بوم بدانیم

ایـی  ها می داند در نحوه مدیریت حمـل و نقـل جـاده   عهد به اجراي آنبین المللی که یک کشور خود را مت
  .سازگار نقش آفرین است

  روش بررسی  -2

تأثیر بهسازي حمل و نقل جاده اي بر زیست بوم در راستاي راهبرد توسعه پایدار تـاکنون مـورد توجـه    
حـیط زیسـت بـوده و در    اگرچه این بخشی از بخش هاي عمده و تأثیرگـذار بـر م  . کمتري قرار گرفته است

توسعه زیربناهاي حمل و نقل جاده اي عـالوه بـر   . بسیاري از موارد، موجب عدم تعادل اکولوژیکی می شود
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این مقاله به بررسی راهبردهاي ایجاد بخش ). 16(زمین، منابع طبیعی و انرژي بسیاري را مصرف می کند 
زد، که با اسـتفاده از روش توصـیفی و بکـارگیري    حمل و نقل جاده اي پایدار سازگار با زیست بوم می پردا

و در نهایـت بـا    SWOTدیدگاه برنامه ریزي استراتژیک و مراحـل اجـراي فراینـد روش دلفـی و تحلیـل      
  . بکارگیري تحلیل چند هدفی سعی در شناسایی این مزیت ها و موانع دارد

 مراحل تحقیق  -1-2

مل و نقل پایدار سازگار با زیسـت بـوم و حمـل و نقـل     ابتدا با بررسی منابع و کتب مربوط به توسعه ح
پایدار و استفاده از نظرات کارشناسان، عناصر توسعه حمل و نقل پایدار سـازگار بـا زیسـت بـوم در بخـش      

اي در وجوه مختلف سخت افزاري و نرم افزاري بـا اسـتفاده از نظـرات مخـاطبین جهـت      حمل و نقل جاده
  .سازگار با زیست بوم جهت تشکیل دور اول فرایند دلفی صورت گرفت تعیین اهداف اصلی توسعه پایدار

اي سازمان سعی داشته ایم سه سوال اساسی پاسـخ دهـیم؛ حمـل و نقـل جـاده      1براي تعیین ماموریت
هـا برطـرف مـی    سازگار زیست محیطی سعی در  برآوردن نیازهاي چه کسانی را دارد؟ چه نیازهـایی از آن 

کـه در تـدوین    2از چه طریقی می توان برآورده کرد؟ و سپس به تعیین چشـم انـداز  شود؟ و این نیازها را 
بـا مشـخص کـردن فلسـفه سـازمان هـدف غـائی در        . راهبرد نقش مهمی ایفا می کند، پرداخته شده است

حاصل این امر تعیین اهـداف اصـلی توسـعه    . توسعه سیستم حمل و نقل سازگار با زیست بوم مشخص شد
پس از تعریف و تدوین رسالت و ماموریت سازمان، و بر اساس اهداف اصلی . ا زیست بوم بودپایدار سازگار ب

بـه واسـطه   (و عوامـل کلیـدي خـارجی    ) از طریق شناسایی نقـاط قـوت  (و شناسایی عوامل کلیدي داخلی 
بـراي  (و واقعیت هاي موجود، راهبردهاي الزم تدوین شده است ) شناسایی فرصت ها و تهدیدهاي محیطی

و بـه کمـک   ) درجه استفاده شد 5اي با لیکرت زن دهی به تحلیل عوامل داخلی و خارجی از پرسش نامهو
  .روش تصمیم گیري چند معیاره الویت بندي راهبردها انجام شد

سپس در دور دوم فرایند دلفی جهت تعیین مهمترین اقدامات و تدابیر اجرائی براي توسعه حمل و نقل 
ها تهیه شد؛ و براساس بوم ابتدا ماتریس هاي جداگانه اي براي هر کدام از استراتژي پایدار سازگار با زیست

نظرات کارشناسان و منابع موجود اقدامات اجرائی در هرکدام از راهبرها تعیین گردید؛ و به منظـور الویـت   
ت بنـدي  در مورد هـر الویـ  (استفاده شد  Expert Choiceاز نرم افزار  AHPبندي در هر محور با روش 

در ابتدا الویت بندي اقـدامات در هرکـدام از   ). نرخ ناسازگاري مورد بررسی قرار گرفته است AHPبا روش 
و نتیجه گیري بر اساس سنتز ایدئال و ترسـیم نمـودار   ) تلفیق(ها مشخص شد و سپس به سنتز استراتژي

                                                             
1 Mission 

2 Vision 
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موجود در زیر هـدف نشـان مـی    ها را نسبت به تمام معیارهاي آنالیز حساسیت کارآیی که حساسیت گزینه
  .دهد، پرداخته شد
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 جامعه آماري  -2-2

در ابتدا جهت تعیین اهداف کالن و عوامل داخلی و خارجی هر بخش و تعیـین مهمتـرین اقـدامات بـا     
عضـو هیئـت علمـی     5متخصـص علـوم محیطـی شـامل      11استفاده از منابع مختلف و استفاده از نظرات 

دکتـري   1کارشناس ارشد شهرسـازي و   2کارشناس ارشد حمل و نقل و  3ي، جغرافیا و برنامه ریزي شهر
نفر کارشناس استفاده  105دهی براي تحلیل داخلی و خارجی از سپس جهت وزن. اقتصاد بهره گرفته شد

نفـر   110ها پرسشنامه هایی میان هاي مختلف؛ براي الویت بندي استراتژيسپس با تعیین استراتژي. شد
ن قرار داده شد؛ پس از الویت بندي محورهاي اصلی، الویت بندي اقدامات در هر زیـر گـروه از   از کارشناسا

  .کارشناس کمک گرفته شد 57طریق تشکیل ماتریس هاي مربوطه از 

  نتایج -3

  تعیین ماموریت  -1-3

هدفی که یک بخش یا نظام و حیطه عمل آن را متمایز کرده و برحسـب متغیرهـاي مختلـف مشـخص     
نیت سازمان، چشم انداز : که از سه اصل تشکیل شده است . ، رسالت یا ماموریت سازمان می باشدمی کند

 .و فلسفه سازمان

براي تعیین نیت سازمان می بایست سواالت سه گانه مربوط به تعریف علـت وجـودي توسـعه حمـل و     
پلسـخ  ) هاي رقابتی بخششامل گروه هدف، تعیین ضرورت و نیاز و مزیت(نقل پایدار سازگار با زیست بوم 

  :که اینگونه پاسخ داده شد. داده شود

مقصود اصلی توسعه حمل و نقل مبتنی بر ویژگی هـاي زیسـت محیطـی برطـرف کـردن نیازهـاي        -1
جامعه و سیستم حمل و نقل به گونه اي است که با استفاده از تکنولوژي و سیاست و خـط مشـی هـا و در    

ی به برطرف کردن نیاز جامعه پرداخت؛ بطوریکه با انتخاب تکنولـوژي بـه   نظر گرفتن اصول پایدار اکولوژیک
کار گرفته شده و زیر ساخت هاي حمایتی، و توجه به اصول پایدار اکولوژیکی و زیست محیطی بـه صـورت   

اي نیازهاي جاري حمل و نقل را بدون به مخاطره انداختن نیازهاي نسل آینده و زیست بوم فـراهم  مدبرانه
 .کرد

امنیـت و  : مهم ترین نیازهاي این سه بعد یعنی نسل کنونی، نسل آینـده و زیسـت بـوم عبارتنـد از     -2
ایی مداوم براي انسان و اکوسیستم، ایمنی و دسترسی آسـان و سـریع بـه همـراه تضـمین      سالمت به شیوه

اعت مـالی و  با در نظر گرفتن استط) چه به صورت تخریب یا آلودگی(ایمنی زیست بوم و اکولوژي محیطی 
 .سودمندي
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بدلیل حفظ منابع و حفاظـت از زیسـت   (هاي رقابتی توسعه حمل و نقل سازگار با زیست بوم مزیت -3
را از طریق ارتقاء فرهنگ عمومی در جهت حفظ و نگهداري منابع طبیعی به عنوان میراثـی گرانبهـا و   ) بوم

هـا و توصـیه   محیطـی از طریـق گـرایش    هاي زیستخدادادي  و ارتقاء تعلق به محیط و افزایش حساسیت
هـاي حمـل و نقـل    هاي حکومتی و دولتی و دست اندرکاران پروژههاي دینی و مذهبی و قانع کردن ارگان

 .هاي محیطی می توان برآورده ساختها و آسیب پذیرياي در زمینه حساسیتجاده

 تعیین چشم انداز -2-3

رسالت سازمان، راه را براي تدوین راهبردها الزم باز مـی   چشم انداز یا دیدگاه سازمان با جهت دادن به
اي سازگار با زیست بوم چشم انداز اصلی را می تـوان کیفیـت   در مورد توسعه شبکه حمل و نقل جاده. کند

 ایمنی، آلودگی ها، مصرف منابع را شامل می شود: که به طور خالصه . گرا دانست

ها، استعدادها، و ماموریت سازمان شناسایی و کشف قابلیت نخستین گام پس از تعریف و تدوین رسالت
که سبب می گردد نقـاط ضـعف و قـوت سـازمان     . هاي درونی نظام می باشدها و کاستیمنابع، محدودیت

هـا و  سپس در تدوین راهبردها جهت تحلیل برون بخشـی در زمینـه کشـف تهدیـد    ).  17(مشخص گردد 
اي هایی که به شکل هاي مختلف سبب توسعه حمل و نقل جـاده صتهاي بیرونی اقدام می شود؛ فرفرصت

  .نشان داده شده است 4و  3، 2که در جدول . سازگار با زیست بوم می شود

  ایی سازگار با زیست بوماستراتؤیک داخلی در توسعه حمل و نقل جاده عوامل -  2جدول

  رتبه   امتیاز وزن دار  امتیاز  وزن  عوامل استراتژیک داخلی
          وت هاق

  6  0.096  2  0.048  وجود منابع انسانی متخصص
  4  0.162  2  0.081  افزایش مالیات و قیمت گذاري براي استفاده کنندگان از جاده ها به صورت واقعی تر

  1  0.294  3  0.098  افزایش نظارت و معاینه فنی خودرو به جهت ایمنی و کاهش تصادفات خودرو و آلودگی کمتر
  2  0.279  3  0.093  ها و آلودگی کمترور به جهت بهبود ایمنی خودرو و امنیت جادهعزم مسئولین کش

  3  0.222  3  0.074  هاتوسعه بخش مطالعات زیست محیطی در توسعه جاده
  5  0.128  2  0.064  ايهاي هوشمند جادهگسترش سیستم

          ضعف ها
  8  0.048  1  0.048-نگهداري و راهبري در زمینه توسعه جادههاي خارجی در خصوص تجهیزات ، ضعف نگهداري و وابستگی به شرکت

  7  0.053  1  0.053  ساختاري نامناسب و غیر سیستمی و نا سازگار با زیست بوم
  4  0.066  1  0.066  اییعدم وضع اصول و مقررات جامع زیست محیطی در رابطه با توسعه حمل و نقل جاده

  6  0.053  1  0.053  میزان باالي تصادفات
  9  0.044  1  0.044  خالء پژوهش هاي کاربردي و سامان یافته با توجه به شرایط موجود کشور

  1  0.154  2  0.077  هاها و خودروعدم رعایت استانداردهاي زیست محیطی در ساخت جاده
  5  0.057  1  0.057  عدم تجربه در توسعه سیستم حمل و نقل پایدار زیست محیطی

  3  0.073  1  0.073  ت موتوریزه شدن با به روز زسانی استاندارهاي زیست محیطیعدم تطبیق سرع
  2  0.142  2  0.071  هاي نظارتی زیست محیطی در جهت نظارت و پیشگیري از توسعه هاي ناپایدارضعف سازمان

        1  جمع
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  ایی سازگار با زیست بوماستراتؤیک خارجی در توسعه حمل و نقل جاده عوامل -3جدول

  رتبهامتیـــاز وزن   امتیاز  وزن  امل استراتژیک خارجیعو
          فرصت ها

  6  0.075  3  0.025  وجود روحیه مشارکت و نوع دوستی در جامعه
  IRF ،0.082  4  0.328  1ها می باشد مثل هایی که وزارت راه و ترابري عضو آناي و بین المللی و سازمانهاي منطقههمکاري با سازمان

  5  0.099  3  0.033  هب در احترام به زیست بومنقش مذ
  2  0.304  4  0.076  امکان استفاده از تجربیات عملی در داخل و خارج کشور

  4  0.216  4  0.054  امکان استفاده از روش فاینانس جهت تامین مالی پروژها 
  3  0.225  3  0.075  به جهت افزایش ایمنی و حفظ زیست بوم ICTو  ITرشد 

          تهدیدها
  8  0.039  1  0.039  ضعف سوادعمومی و آگاهی از اهمیت مسائل زیست محیطی

  6  0.064  1  0.064  الویت دادن به منافع حزبی یا گروهی و شخصی نسبت به توسعه حمل و نقل سازگار با زیست بوم
  4  0.174  2  0.087  یهاي زیست بوم و وضع موجود محیط محلی و تغییرات اقلیمعدم حساسیت دولتی و عمومی نسبت به حساسیت

  2  0.240  2  0.12  ایی سازگار با زیست بوم نسبت به توسعه شبکه) اقتصادي -سیاسی(در الویت قرار دادن سایر اهداف 
  5  0.066  1  0.066  هاي منفی در رابطه با توسعه شبکه حمل و نقلوجود دیدگاه

  3  0.186  2  0.093  تالقی برنامه ریزي فضائی و بخشی
  7  0.046  1  0.046  مادي گرائی و سودگرائی صرف افزایش روحیه

  1  0.280  2  0.14  ضعف ابزارهاي اجرائی در زمینه رعایت مسائل زیست بوم
        1  جمع

  

هاي توسعه حمل ونقل سازگار با زیست بوم براسـاس مـدل   ها و تهدیدالویت بندي نقاط قوت، ضعف، فرصت  - 4جدول
SWOT 

 اولویت بندي عوامل درونی:  دولج

رت
به

 اولویت بندي نقاط قوت رتبه اولویت بندي نقاط ضعیف
افزایش نظارت و معاینـه فنـی خـودرو بـه جهـت ایمنـی و کـاهش         1 و هـا عدم رعایت استانداردهاي زیست محیطـی در سـاخت جـاده    1
هاي نظـارتی زیسـت محیطـی در جهـت نظـارت و      ضعف سازمان 2

یري توسعه هاي ناپایدارپیشگ
 هاعزم مسئولین کشور به جهت بهبود ایمنی خودرو و امنیت جاده 2

عدم تطبیق سرعت موتوریزه شدن با بـه روز زسـانی اسـتاندارهاي     3  هاکنندگان از جادهافزایش مالیات و قیمت گذاري براي استفاده 3
در رابطه با توسعه نبود وضع اصول و مقررات جامع زیست محیطی  4  هاوجود بخش مطالعات زیست محیطی در توسعه جاده 4
 اییهاي هوشمند جادهگسترش سیستم 5 عدم تجربه در توسعه سیستم حمل و نقل پایدار زیست محیطی 5

 اولویت بندي عوامل بیرونی: جدول 
 صتهااولویت بندي فر اولویت اولویت بندي تهدیدها اولویت

هـایی کـه   ایی و بین المللی و سازمانهاي منطقههمکاري با سازمان 1  ضعف ابزارهاي اجرائی در زمینه رعایت مسائل زیست بوم 1
 IRF ،PIARCها می باشد مثل وزارت راه و ترابري عضو آن

 تجربیات عملی انجام شده در داخل و خارج کشورامکان استفاده از  2 ایی سازگار در الویت قرار دادن سایر اهداف نسبت به توسعه شبکه 2
 به جهت افزایش ایمنی و حفظ زیست بوم ICTو  ITرشد  3 تالقی برنامه ریزي فضائی و بخشی 3
عدم حساسیت هاي  دولتی و عمومی نسبت به زیست بوم و وضع  4  امکان استفاده از روش فاینانس جهت تامین مالی پروژه 4
هاي منفی در رابطه در رابطه با توسعه شبکه حمل و وجود دیدگاه 5

نقل
 نقش مذهب در احترام به زیست بوم 5

  
هاي داخلی و خارجی و بر مبناي تعریفی که از اهداف کالن سازمان صـورت گرفتـه   پس از انجام تحلیل

راهبرد انتخابی از سوي سازمان می تواند در جهت تحقـق یـک   . انتخاب راهبرد دست زد است، می توان به
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که با توجه به شرایط موجود و مشـکالت و  ). 18(یا چند مورد از این اهداف کلی و بلند مدت استفاده شود 
ردهـایی  موانعی که بر سر توسعه حمل و نقل سازگار با زیست بوم وجود دارد، می بایست بـه انتخـاب راهب  

روي آورد که داراي ویژگی هاي از آن جمله قابل پذیرش بودن، انعطاف پذیري، سنجش پذیر بودن، ایجـاد  
و سپس به تدوین اقدامات مربوطه در هرکـدام  ) 19(انگیزه، قابل فهم بودن و قابلیت دسترسی را دار باشد 

و نظـرات کارشناسـان در نهایـت دو     از راهبردها پرداخت؛ در این میان با توجه به تحلیل داخلی و خارجی
  .محورکلی به عنوان تاثیرگذارترین در توسعه سیستم حمل و نقل پایدار سازگار با زیست بوم شناسایی شد

  )سطوح عالی امنیت انرژي، حفاظت و بهره وري در بخش حمل و نقل(درون بخشی  -1
  )تخدمات و زیر ساخت حمل و نقل سازگار با محیط زیس(برون بخشی  -2

هـاي موجـود؛ مهمتـرین    بر اساس این دو محور اصلی و تحلیل نقاط قـوت و ضـعف و فرصـت و تهدیـد    
تعیـین و اسـتخراج    1و نمـودار   5مورد بـه شـرح جـدول     7ها شامل هاي موثر در هرکدام از آناستراتژي

-قایسه و امتیـاز معیار م(ها پرداخته شد و با استفاده از روش تحلیل چند هدفی به الویت بندي آن .گردید
  ).بوده است 9تا 1دهی استفاده از اعداد 

نشان می دهد، عوامل زیر به ترتیب اهمیت و تفکیک عوامل از نظـر پاسـخگویان    5همانگونه که جدول
  :حائز اهمیت و الویت می باشند

این نتایج نشان می دهد که توسعه سیستم حمل و نقـل جـاده اي سـازگار بـا محـیط زیسـت درصـدر        
بعد از آن اسـتراتژي  . هاي موثر بر توسعه سیستم حمل و نقل سازگار با زیست بوم قرار داردستراتژجدول ا

هـاي انـرژي در بخـش حمـل و نقـل در رتبـه دوم قـرار دارد و دو        تشویق بهره وري انرژي و کاهش هزینه
لمللی و تنـوع  استراتژي ایجاد و حفظ امنیتی مناسب، سیستم هاي محیطی و استانداردها در سطوح بین ا

بـه طـور کلـی    . در عرضه انرژي در بخش حمل و نقل در رتبه سوم و چهارم در رتبه هاي بعـدي قـرار دارد  
نتایج نشان می دهد که عوامل درون بخشی و عوامل برون بخشی موثر بر توسعه حمل و نقل پایدار زیست 

ت بـوم موثرنـد، اگرچـه عوامـل بـرون      تقریبا یکسان در توسعه حمل و نقل سازگار با زیس محیطی به اندازه
  . بخشی اندکی پر رنگ تر مورد نظر بوده است

آخرین مرحله و در واقع بخش اصلی فرایند مدیریت راهبردي همانا اجراي راهبرد می باشد، زیرا تمـام  
هاي پیموده شده در طی این مسیر دشوار بدون برداشتن این قدم نهـایی منجـر بـه بـروز هـیچ اقـدام       گام
در این میان الویت بندي اقدامات اجرائی نیز نقش بسـیار  ). 20(تی در زمینه بهبود شرایط نخواهد شد مثب

در این دور هدف اصلی تحقیق که ترتیب بنـدي اقـدامات   . مهمی در گامهایی که بایستی پیموده شود دارد
هـا مشـخص شـده    راتژيدر ابتدا الویت بندي اقدامات در هرکدام از اسـت . اجرائی می باشد تعیین می شود

و نتیجـه گیـري بـر اسـاس سـنتز      ) تلفیـق (و سپس به سـنتز  ) مشاهده می شود 6همانطور که در جدول(
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ها که حساسیت گزینه)  3براساس نمودار(و ترسیم نمودار آنالیز حساسیت کارایی) 2براساس نمودار(ایدئال
  .خته شده استرا نسبت به تمام معیارهاي موجود در زیر هدف نشان می دهد، پردا
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  هاي موثر در توسعه سیستم حمل و نقل پایدار سازگار با زیست بوممهمترین استراتژي  -  5جدول

  حمل و نقل پایدار سازگار با زیست بوم: هدف

کــــــد   طبقه بندي عوامل موثر
  عامل

ــب   وزن  هااستراتژي ترتی
  الویت

 
 

حمل و  خدمات و زیر ساخت
  زیست محیطی سازگار نقل

F1 5 0.095  م  برنامه ریزي حمل و نقل در برنامه ریزي منطقه اي، شهري و روستایی پایدارادغا 

F2  3  0.162  ایجاد و حفظ امنیتی مناسب، سیستم هاي محیطی و استانداردها در سطوح بین المللی  

F3  1  0.321  توسعه سیستم حمل و نقل زمینی سازگار با محیط زیست  

F4  6  0.051  مل و نقل نسبت به مخاطرات طبیعی و تغییرات آب و هواییانعطاف پذیري قوي بخش ح  

سطوح عالی امنیـت انـرژي،    
حفاظت و بهره وري در بخش 

  حمل و نقل

F5  4  0.103  تنوع در عرضه انرژي در بخش حمل و نقل  

F6  2  0.227  تشویق افزایش بهره وري انرژي و کاهش هزینه هاي انرژي در بخش حمل و نقل  

F7  7  0.041  سهم بخش حمل و نقل در تغییر اقلیم جهانی کاهش  

                      

  
  هاي موثر در توسعه سیستم حمل و نقل پایدار سازگار با زیست بومالویت بندي استراتژي  - 1نمودار

  
شـرح  با استفاده از نتایج دور دوم، میزان اهمیت اقدامات در توسعه حمل و نقل سازگار با زیست بوم به 

-هر یک از اقدامات به نوبه خود مهم بوده و باید تمهیداتی براي اجراي موثر آن. بدست آمده است 6جدول
بـه دسـت    2ها به کار گرفته شود، اما سنتز نهایی اقدامات اجرائی براساس تلفیق اقدمات به شـرح نمـودار  

  .آمد
اقـدام در ابتـدا ایـن اسـت کـه آیـا       با توجه به نموادر سنتز نهائی و نمودار حساسیت کارآیی مهمتـرین  

توسعه حمل و نقل در راستاي اهداف کالن جامعه و قوانین می باشد یـا خیـر؟ و در راسـتاي جلـوگیري از     
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اسـتفاده از خودروهـایی بـا کارآمـدي و     . توسعه هاي نقطه اي و بی ارتباط با اهداف کالن جامعه می باشد
ه مالیات و ساختار قیمت گذاري مناسب براي استفاده بهره وري سوختی بهتر در بخش حمل و نقل، توسع

کنندگان از جاده ها بگونه اي که هزینه هاي محیطی و دیگر اثرات خارجی را که مصرف کننـدگان ایجـاد   
ها مشخص گـردد؛ اخـذ   تا اهمیت منابع محیطی و تاثیرات مخرب بعضی فعالیت. می کنند را منعکس کند

ها در جهت حمایت از هاي نظارتی زیست محیطی و ابزارهاي اجرائی آننارزش واقعی بنزین، تقویت سازما
هاي ناپایـدار و مخـرب اکولـوژیکی و زیسـت بـوم از اهـم       فرایندهاي سازگار محیطی و پیشگیري از ساخت

در طیـف بعـدي، اقـداماتی چـون     . اقدامات در جهت توسعه حمل و نقل سازگار با زیسـت بـوم مـی باشـد    
فنی خودروها براي رعایت استانداردهاي منـدرج، الویـت اسـتفاده از سـوخت هـاي       گسترش بیشتر معاینه

و دیگـر سـوخت هـاي زیسـتی، سیسـتم حمـل و نقـل         ,CNGجایگزین در حمل و نقل جاده اي شـامل  
پارکینگ، انتقال جریان عبـوري درونـی، منـاطق آزاد از    : یکپارچه و برنامه ریزي منطقه اي و شهري براي 

الویـت افـزایش فرصـت هـاي اسـتفاده مشـترك از       (انطباق اصولی کریدورها، هم پیمایی  جریانات عبوري،
، خطــوط مخصـوص خودروهـاي بــا سرنشـین بــاال    )اتومبیـل هماننـد امتیــاز آن در کـاهش دادن عـوارض    

)HOV(     و در نهایت بهبود مستمر در چرخه اي خودگردان که در طول زمـان در جهـت بهبـود و اصـالح ،
جاده اي با این هدف که هر چه بیشتر در جهت سازگاري با زیست بوم و عدم تخریب  سیستم حمل و نقل

  .آن گام بردارد از دیگر اقداماتی است، که می بایست در دیدي جامع نگر اجرا شود

  الویت بندي اقدامات توسعه حمل و نقل سازگار با زیست بوم  - 6جدول 
  محور  رتبه

  ازگار با محیط زیستتوسعه سیستم حمل و نقل زمینی س. 1
  اطمینان از توسعه جاده اي منطبق با قوانین و مقررات  1-1
افزایش مالیات و ساختار قیمت گذاري مناسب براي استفاده کنندگان از جاده ها که هزینه هاي محیطـی و دیگـر اثـرات خـارجی آن را       2-1

  ندرجمعاینه فنی خودروها براي رعایت استانداردهاي م  3-1
  تشویق افزایش بهره وري انرژي و کاهش هزینه هاي انرژي در بخش حمل و نقل. 2

  افزایش بهبود بهره وري سوخت خودرو و استفاد ه از خودروهایی با کارامدي و بهره وري سوختی بهتر در بخش حمل و نقل  2-1
  اخذ مالیات بر بنزین در جهت تشویق به کاهش مصرف 2-2
الویت افزایش فرصت هاي استفاده مشترك از اتومبیل  همانند امتیاز آن در کاهش عوارض، خطوط مخصوص خودروهاي بـا  : هم پیمایی 3-2
  )تشویق انعطاف در زمان حمل و نقل نیروي کار تجاري در هماهنگی با حمل و نقل مدارس(زمان کار شناور  4-2
  با بهره وري بیشتر انرژي شامل مدهاي عبور و مرور پیاده و دوچرخه  تشویق استفاده از مدهاي حمل و نقل  5-2
  ایجاد و حفظ امنیتی مناسب، سیستم هاي محیطی و استانداردها در سطوح بین المللی. 3
  حمایت موثر از فرایندهاي سازگار محیطی  1-3
  ه آموزش و تجهیزاتحمایت موثر از مکانیسم ها و سازمان هاي اجرایی زیست محیطی، شامل ارائ  2-3
  )14000و  9000شامل (مربوط  ISOتشویق تطبیق استانداردهاي   3-3
  آموزش عمومی موثر و آگاهی از مقررات زیست محیطی و امنیتی  4-3
امات تغییر رویه از مسئولیت گریزي به تعهدپذیري و  اصل را  بر صداقت نهادن همراه با تقویت تیم هاي ممیـزي و اجـراي قـوي و اقـد      5-3
  بهبود مستمر در چرخه ایی خودگردان  6-3
  تنوع در عرضه انرژي در بخش حمل و نقل. 4
  و دیگر سوخت هاي زیستی ,CNGالویت استفاده از سوخت هاي جایگزین در حمل و نقل جاده اي شامل   1-4
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 CNG ایجاد زیرساخت مناسب براي انتقال به خودروهایی با انرژي جایگزین همچون 2-4
  تحقیق و پژوهش درباره سوخت هاي جایگزین در صنایع خودروسازي  3-4
  ادغام  برنامه ریزي حمل و نقل در برنامه ریزي منطقه اي،  شهري و روستایی پایدار. 5
ز جریانات عبوري مناطق آزاد ا -انتقال جریان عبوري درونی  -پارکینگ  -:حمل و نقل یکپارچه و برنامه ریزي منطقه ایی و شهري براي 1-5
  به کارگیري اصول رشد هوشمند در شهرها و برنامه ریزي حمل و نقل براي سکونتگاه هاي انسانی  2-5
  براي همه پروژه هاي زیرساختی حمل و نقل ) EIA(اطمینان از مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی  3-5
  برنامه ریزي و توسعه سیستم حمل و نقل در نظر گرفتن نظر ذینفعان در  4-5
  انعطاف پذیري قوي بخش حمل و نقل نسبت به مخاطرات طبیعی و تغییرات آب و هوایی. 6
  تقویت انعطاف پذیري بخش حمل و نقل  نسبت به مخاطرات طبیعی و انسانی  1-6
  ساخت حمل و نقل انطباق پذیري با تغییرات اقلیمی و کاهش مالحظات در طراحی و ساخت زیر   2-6
  کاهش سهم بخش حمل و نقل در تغییر اقلیم جهانی. 7
شمول حمایت از  تولید گازهاي گلخانه ایی حمل و نقل در چارچوب رژیم تجاري بین المللی گازهاي گلخانه ایی و کنوانسیون سـازمان    1-7

  
  

  نهایی اقدامات اجرائی در توسعه حمل و نقل سازگار با زیست بوم )تلفیق(سنتز   - 2نمودار
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  حساسیت کارآیی اقدامات در توسعه حمل و نقل سازگار با زیست بوم  - 3نمودار

  
 بحث و نتیجه گیري -4

اثرات مناسب سازي حمل و نقل جاده اي بر زیست بوم در راستاي راهبرد توسعه پایدار تـاکنون کمتـر   
در این میان سؤالی اساسی در رابطه با همسویی برنامه هـاي توسـعه حمـل و    . رار گرفته استمورد توجه ق

نقل با زیست بوم، این است که چگونه می توان با درنظرگرفتن مالحظات زیست محیطی بـه رونـد توسـعه    
ت در جهـت  هـا، اقـدامات و تـدابیر اجرائـی الزم مـی بایسـ      نیز ادامه داد؟ یا به عبارتی دیگر، چه استراتژي

  اي پایدار سازگار با زیست بوم انجام داد؟رسیدن به حمل و نقل جاده
مقصود اصلی توسعه حمل و نقل مبتنی بر ویژگی هاي زیست محیطی، برطرف کردن نیازهاي جامعه و 
سیستم حمل و نقل به گونه اي است که با اسـتفاده از تکنولـوژي و سیاسـت و خـط مشـی هـا و در نظـر        

ایدار اکولوژیکی به برطرف کردن نیاز جامعه پرداخت؛ بگونه اي که با انتخاب تکنولـوژي بـه   گرفتن اصول پ
کار گرفته شده و زیر ساخت هاي حمایتی ، و توجه به اصول پایدار اکولوژیکی و زیست محیطی به صـورت  

مین پایداري نیازهاي جاري حمل و نقل را بدون به مخاطره انداختن نیازهاي نسل آینده و تض هوشمندانه
  .زیست بوم را فراهم کرد
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در این میان با توجه به تحلیل عوامل داخلی و خارجی و نظـرات کارشناسـان در نهایـت دو محـورکلی     
و بـرون بخـش   ) سطوح عالی امنیـت انـرژي، حفاظـت و بهـره وري در بخـش حمـل و نقـل       (درون بخشی 

وان تاثیرگـذارترین عوامـل در توسـعه    بـه عنـ  ) خدمات و زیر ساخت حمل و نقل سازگار با محیط زیسـت (
بر اساس ایـن دو محـور اصـلی، و تحلیـل     . سیستم حمل و نقل پایدار سازگار با زیست بوم شناسایی شدند

هـا  هـاي مـوثر در هرکـدام از آن   هـاي موجـود؛ مهمتـرین اسـتراتژي    نقاط قوت، و ضعف و فرصت و تهدیـد 
و نقل جاده اي سازگار بـا محـیط زیسـت در صـدر     که نشان داد که توسعه سیستم حمل  .استخراج گردید

متعاقبـا اسـتراتژي   . هاي موثر بر توسعه سیستم حمل و نقل سازگار با زیست بـوم قـرار دارد  جدول استراتژ
هاي انرژي در بخش حمل و نقـل در رتبـه بعـدي قـرار دارنـد و دو      تشویق بهره وري انرژي و کاهش هزینه

سب، سیستم هاي محیطی و استانداردها در سطوح بین المللی و تنـوع  استراتژي ایجاد و حفظ امنیتی منا
به طور کلی نتایج نشـان مـی دهـد    . در عرضه انرژي در بخش حمل و نقل در اولویت هاي بعدي قرار دارند

اي که عوامل درون بخشی و عوامل برون بخشی موثر بر توسعه حمل و نقل پایدار زیست محیطی به انـدازه 
در توسعه حمل و نقل سازگار با زیست بوم موثرند، اگرچه عوامل برون بخشی اندکی پر رنگ تقریبا یکسان 

  . تر مورد نظر بوده است
با استفاده از نتایج دور دوم، میزان اهمیت اقدامات در توسعه حمل و نقل سازگار با زیست بـوم بدسـت   

ت مشخص کننده این سوال اساسی بود نمودار سنتز نهائی و نمودار حساسیت کارآیی مهمترین اقداما. آمد
که آیا توسعه حمل و نقل در راستاي اهداف کالن جامعه و قوانین می باشد یـا خیـر؟  بـه عبـارتی دیگـر،      
جلوگیري از توسعه هاي نقطه اي و بی ارتباط با اهداف کالن جامعه در یک راستا قرار دارد؟ بر اساس ایـن  

ایی با کارآمدي و بهره وري سوختی بهتر در بخش حمـل و نقـل،   تلفیق صورت گرفته،  استفاده از خودروه
توسعه مالیات و ساختار قیمت گذاري مناسب براي استفاده کنندگان از جاده ها، به شکلی که هزینه هـاي  

هـاي  تقویت سـازمان . محیطی و دیگر اثرات خارجی را که مصرف کنندگان ایجاد می کنند را منعکس کند
هـا در جهـت حمایـت از فراینـدهاي سـازگار بـا محـیط و        ابزارهـاي اجرائـی آن   نظارتی زیست محیطـی و 

هاي ناپایدار و مخرب اکولوژیکی و زیست بوم از اهم اقدامات در جهت توسـعه حمـل و   پیشگیري از ساخت
  . نقلی سازگار با زیست بوم می باشند
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Abstract 
In Iran, road transport, the highest displacement and passenger is responsible. 
Meanwhile, what that strategy, actions and implementation measures necessary to 
achieve sustainable road transport ecosystem should be compatible with the basic 
question is to be adopted. This paper, using descriptive - a survey in the form of strategic 
vision and planning process and the Delphi method using the analysis (SWOT) analysis 
and multi-purpose (AHP) to identify effective components of this process deals. In 
between internal and external factors analysis, expert opinions based on the definitions 
of the major goals was finally part two axes within the general part (higher levels of 
energy security, conservation and efficiency in the transportation sector) and external 
part ( services and transport infrastructure environmentally friendly) and also the most 
effective strategies in each of these sections were identified with the executive measures 
identified in each strategy; priority actions in each category was determined strategies. 
Based on these data, the necessary measures in order to transport compatible with the 
ecosystem were combined and valued. The results suggest the importance of each factor 
and the index of total factor important factor in each of the elements mentioned above 
are compared and similarities and differences extracted. Finally, the combined total of 
these elements and the separation of macro and micro level indicators inside and outside 
part, implementing the strategy of sustainable transport in terms of compatibility with the 
ecosystem were determined. 
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