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  چکیده

 رویهبی مصرف ها، ترافیک، آلودگی قبیل از متعددی مشکلات شهری، هایمحیط در آن به وابستگی و خودرو از استفاده امرزوه افزایش

-و ارایه راهکار سبز شهری با تاکید بر اقتصاد نقل و امل موثر بر پایداری حملرو شناسایی عواز همین .است کرده ایجاد فسیلی هایانرژی

تواند در پایداری و توسعه اقتصادی شهرها مثمر ثمر باشد. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه در صدد شناسایی عوامل های مناسب می
جامعه آماری تحقیق را کارشناسان آشنا به موضوع  بوده و اکتشافی -توصیفی پژوهش حاضر از نوع موثر بر حمل و نقل پایدار شهری است.

نفر از آنها به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند.  15دهند که به روش گلوله برفی، تعداد حمل و نقل پایدار و اقتصاد سبز تشکیل می
 ها از مدلسازیروش آزمون مجدد و برای تجزیه و تحلیل دادههمچنین برای روایی ابزار تحقیق از روش تحلیل محتوا، برای پایایی آن از 

 12عامل شناسایی شده اولیه،  60نتایج تحقیق نشان داد که از بین  استفاده شد. MICMAC( و تحلیل ISM)تفسیری  -ساختاری
ر حمل و نقل پایدار شهر به عنوان عوامل نهایی موثر برا کسب کرده و  00/5بالای  CVRعامل در محاسبه روایی محتوایی، ضریب 

هستند. عوامل فرهنگ حمل  بندیسطح قابل طبقه چهار مربوطه در عوامل بندی عوامل نشان داد کهاردبیل شناخته شدند. همچنین سطح
سطح و  ترینپایین و نقل، ارتباطات الکترونیکی، ابزار و تجهیزات هوشمند، دسترسی به خدمات حمل و نقل و سفر وسیله نقلیه موتوری در

ریزی، آنها هم نشان داد که عوامل کیفیت برنامه بندیگرفتند. دسته سطح قرار بالاترین پذیری اجتماع درعوامل آلودگی هوا، امنیت و زیست
 در خصوص پایداری ترین عواملکلیدی های حمل و نقل، ارتباطات الکترونیکی و ابزارها و تجهیزات هوشمند،فرهنگ حمل و نقل، هزینه

  ل و نقل شهر اردبیل هستند. حم

 ."شهر اردبیل"، "(ISMتفسیری ) -مدلسازی ساختاری"، "اقتصاد سبز"، "پایدار شهری"، "حمل و نقل":  یکلیدکلمات 

 

  مقدمه -1
 حتی اقتصادی و اجتماعی، ساختار در نقل و حمل امروزه شبکه

 کارشناسان که است چنان با اهمیت شده جوامع نظامی و سیاسی

 همکاران، و احدی(دانند جامعه می هر پایدار توسعه زیربنای را آن

 در کلان مسائل مهمترین از یکی شهری نقل و (. حمل6: 1636

 جمعیت، رشد سریع طرف یک است. از توسعه حال در کشورهای

 تغییر شهرها، به روستاها از مهاجرت افزایش شهری، توسعه

 اجتماعی هایساختار و عادات جامعه و مصرف الگوی و فرهنگ

 نقل و حمل تقاضای افزایش موجب و اثرگذاشته نقل و حمل بر

 طرف (. از63: 1622  همکاران، و رصافی (است شهری گردیده

 مواقع در برخی نقل و حمل خدمات و هاساخت زیر عرضه دیگر

 سطح افزایش آن بر علاوه باشد.نمی جامعه تقاضای پاسخگوی

 کمبود شخصی، خودروهای ایشنتیجه افز در و در جامعه درآمد

 موجب جمعیت پر شهرهای در عمومی نقل و حمل امکانات

 و صوتی هایآلودگی هوا، آلودگی ازدحام، مشکلاتی همچون

 جامعه، افزایش در تصادفات افزایش است. گردیده زیست محیط

 مصرف اجتماعی هاینابرابری و درمان هایهزینه میر، و مرگ

 کلان در نقل و حمل دیگر تبعات از یفسیل هایانرژی فزاینده

 مصرف 2025 سال تا که دهدمی نشان آمارها .باشدمی شهرها

 به نسبت ایگلخانه گازهای انتشار و نقل و حمل بخش در انرژی

 میانگین طور به آن بر علاوه یابد. افزایش برابر تا دو 2000 سال

 چارتوسعه د حال در کشورهای در نفر هزار 500 حدود سالانه

 و حمل بخاطر شده ایجاد هوا آلودگی آن از ناشی زودرس مرگ
 به دستبابی (.1: 1635 استادی جعفری و حیدری،(شوند می نقل

 توجه لزوم کشورها اساسی اهداف از یکی عنوان به پایدار توسعه

 را زیست محیط با سازگار و نقل حمل سیستم توسعه به بیشتر

 و حمل بخش توسعه به افزون روز نیاز افزایش .سازدمی آشکار
توسعه  به توجه ضرورت توسعه، ارکان از یکی عنوان به نقل
 سازیپیاده راستا این در کند.می تقویت را بخش این در پایدار

 نماید.می موثری ایفا نقش پایدار نقل و حمل سیستم یک

 متقابل اثرات شناخت مستلزم نقل و حمل در پایداری به دسترسی

 اقتصادی و اجتماعی محیطی،های زیستبخش با نقل و حمل

 و گیریجهت چگونگی هابخش این اثرات نهایت در زیرا است
 و رصافی(کند می مشخص را هدف این سمت حرکت به

 پایدار درصدد نقل و حمل های(. سیاست60: 1623پور، زرآبادی

 برای را مناسب دسترسی امکان که است هاییروش جستجوی
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 تعدیل را اقتصادی هایهزینه کرده، فراهم امعهج اقشار همه

 توسعه دهد. کاهش را زیست محیطی هایآلودگی زمینه و نموده

 به منجر تواندمی اقتصادسبز پایه بر نقل حمل و سیستم پایدار

های خواسته نمودن برآورده و شهری محیطی زیست تعادل حفظ
 اقتصادی وسعهت در نیز آن بهبود و توسعه که گردد مردم اجتماعی

 سلامت که است آن نقل پایدار و حمل کند.می ایفا بسزایی نقش

 منابع از استفاده نرخ و اندازدنمی خطر به را اکوسیستم یا جامعه

 نقل و حمل توسعه رود.نمی فراتر آنها تولید باز از نرخ تجدیدپذیر

 را در اقتصادی و اجتماعی محیط زیستی، فاکتورهای پایدار

 به حرکت گیرد.می بکار نقل و حمل فعالیت در ریگیتصمیم

 موجود صنایع و سبزشدن سبز مشاغل ایجاد با سبز اقتصاد سوی

 به دستیابی برای کلیدی عناصر اشتغال و تولید فرآیندهای و

 بر باشد.می زیست محیط در و اجتماعی اقتصادی پایدار توسعه

 رد که است اقتصادی سبز، اقتصاد  UNDP تعریف اساس
 به شود حاصل اجتماعی برابری و پیشرفت رفاه انسانی وضعیت

 را کمبودهای اکولوژیکی و زیست محیطی خطرات که ایگونه

 و اشتغال رشد آن در که اقتصادی دیگر عبارت به دهد. کاهش
 برای خصوصی و عمومی هایگذاریسرمایه طریق از درآمد

 منابع، نرژیا کارایی بهبود ها،آلودگی و کربن انتشار کاهش

 حاصل اکوسیستمی خدمات و زیستی اتلاف تنوع از پیشگیری

 سبز نقل و حمل.(0: 1630شود )ابراهیمی، می نامیده نیز شود،

 جهانی، اقلیم از حمایت طریق از محیطی زیست پایداری از پایدار،

 پایداری دیگر قطب دو و طبیعی منابع عامه و سلامتی اکوسیستم،

 قابل و کارآمد عادلانه، نقل و حمل یاقتصاد قطب ویژه به

 طریق از پایدار رقابتی اقتصاد حامی و همگان دسترس برای

قطب  و (مناسب مشاغل ایجاد و متعادل ایمنطقه توسعه
 و موسسات افراد، یاتوسعه و پایه نیازهای برآوردن اجتماعی(

 و اکوسیستم و سلامت انسان با منطبق و ایمن روشی به جامعه
  .کندمی نسلی حمایتبین عدالت ایجاد و فقر کاهش از حمایت
 که است جامعه هر از جدانشدنی جزئی مسافر، و کالا نقل و حمل

 جامعه آن مختلف هایگروه بین اجتماعی اقتصادی کنشبرهم از

 است حدی به نقل و حمل اهمیت اقتصادی نظر از شود.می ناشی

 و مناسب ریزیبرنامه نامند.می اقتصادی بستر توسعه را آن که
 حمل و هایزیرساخت ساماندهی و بهبود و زمینه این در دقیق

 رونق در و گردیده اقتصاد در تولید هزینه  کاهش باعث نقل

 در نقل و بخش حمل کارایی گذارد.می اثر بازرگانی و تجارت

 اثر و است بوده موثر جامعه اقتصادی نظام وریبهره افزایش

 ناخالص تولید افزایش در و نقل حمل بخش در گذاریسرمایه

 توسعه باشد. همچنینمی مثبت افزوده ارزش و (GNP) ملی

 هایفرصت ایجاد موجب تواندنقل می حمل و بخش زیرساختهای

 از یکی عنوان به نقل و حمل موضوع.گردد جامعه در جدید شغلی

 در وضعیت باشد.می ایران شهرهای کشور مهم مسائل مهمترین

 انجام شخصی خوردروهای با شهری سفرهای از بسیاری یکنون

 خود، کنونی ظرفیت با نقل عمومی و حمل سیستم و گیردمی

 باشد.نمی شهر در در جابجایی تسهیل و مسافران نیاز پاسخگوی

 نقل، و حمل بالای هایهزینه معابر، برخی در ترافیک سنگین

 ناوگان بودن فرسوده مواقع برخی در اتوبوسرانی ناوگان کمبود

 .باشدمی نقل و حمل سیتم در ضعف نشانگر نقل، و حمل
 شهرهای در شخصی هایاتومبیل آورسرسام افزایش همچنین

 است. گردیده محیطی زیست اثرات گیریشکل موجبات بزرگ،

 نقل و حمل وسایل از استفاده به شهروندان تشویق واقع به

 در عمومی نقل و حمل هایشبکه خطوط و گسترش و عمومی

 را توسعه فواید از برداریبهره فرصت کشور، شهری هایبافت

(.شهر اردبیل به 35: 1631همکاران،  و رفیعیان(سازد فراهم می
 مرکز استان اردبیل است که عنوان مطالعه موردی این تحقیق،

 بالای تمرکز گیرد.می صورت در آن شهری ترددهای بالای حجم

در  شهری تردد حجم افزایش اعثب شهر، این در خدمات بخش
 هایآلودگی ترافیک، ایجاد موجب امر گردد. اینمی طول روز

 هاییمحدودیت گردد.می آن از ناشی و زیست محیطی صوتی

 همپوشانی خطوط عدم مانند اردبیل شهر نقل و حمل سیستم

 شهری درون عمومی نقل و حمل وسایل انواع توسط شهری

 مسافربرهای سهم بالای رانی،اتوبوس و تاکسیرانی شامل

 نظارت غیرضروری، ترددهای شهروندان، جاییجابه در غیررسمی

 افزون روز افزایش نقل، و حمل هایعملکرد سیستم ناکافی

و  ساختار بودن نامناسب و غیرکاری و کاری سفرهای فاصله
 از کم استفاده جایی،جابه در تسهیل برای معابر شبکه کیفیت

 به ناکافی توجه نقل پاک، و حمل به دستیابی ایراست در دوچرخه

 پایدار نقل و حمل سیستم ایجاد به نیاز و... محورپیاده شهر اصل

 به توجه در همین خصوص و با .نمایدمی را ایجاد اردبیل شهر در

 و حمل سیستم یک ایجاد نقل، و حمل به افزون روز نیاز افزایش
 این در و باشدمی رداربرخو اهمیت بالای از شهری پایدار نقل

ها شناسایی مولفه و تحلیل راستا هدف اصلی این تحقیق پژوهش
 بر تاکید با پایدار نقل و حمل سیستم ایجاد بر موثر و عوامل

 .اردبیل است شهر در سبز اقتصاد
 

 پیشینه تحقیق 
 و شهری پایدار توسعه اندازهای چشم ارائه به (2553) بانیستر
 را کلان راهکار دو و پرداخته اتحادیه اروپا همحدود در نقل و حمل
 اتحادیه در 2020 سال تا پایدار نقل و حمل هدف به نیل برای

 هایاتومبیل توسعه و تحقیقات از حمایت اول داد. اروپا ارائه

 به که کنند کار می هیدروژنی سوخت با که شهری کوچک

 بر شتلا دوم و نمایدمی بسیار کمک صدا و هوا آلودگی کاهش

 ( در2550) احمد سفر. به نیاز کاهش و ترافیکی مردم رفتار تغییر

 منفی اثرات کاهش که رسیده است نتیجه این به خود مطالعه

 به حرکت نیازمند شهرنشینان، روی زندگی ترافیک و نقل و حمل

 حمل هایسیستم و باشدمی پایدار نقل و حمل هایسیستم سوی

 حفاظت یعنی پایدار توسعه اساسی رکن سه بر متکی نقل پایدار و

-نسل برای کارآمدی اقتصادی و اجتماعی برابری محیط زیست،
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 در (2516هویزنگ ) و هیلداگو .باشدمی آینده و حاضر های

 آمریکای در پایدار نقل و حمل اجرای تحت عنوان پژوهشی

 و جلوگیری نقل و حمل های سیستم از برخی توسعه لاتین، برای

 شهرها، نقل و شدن حمل موتوری رویه بی رشد یمنف اثرات از

اوگونی  اند.کرده پیشنهاد را بهبود -تغییر  – اجتناب گانهسه اصول
( در تحقیق با عنوان اقتصاد سبز در بخش حمل 2522و همکاران )

اند که و نقل )مطالعه موردی آفریقای جنوبی( به این نتیجه رسیده
ک به اقتصاد سبز به عنوان حمل و نقل این کشور در آینده نزدی

ابزاری حیاتی برای پاسخگویی به چالش های توسعه حیاتی مواجه 
 در راهبردی ریزیبرنامه نامه ( در پایان1602)  خواهد شد. صفایی

شهرها  ناحیه مرکزی بر نقل و حمل سوء آثار کاهش جهت
 تغییر با که رسیده است نتیجه این به )مشهد شهر مطالعه(

 نقل و وسایل حمل نفع به شهری نقل و حمل وسایل

 نقل و حمل وسایل حرکت شدت از) بوس مینی اتوبوس(عمومی

 ارتباطی هایشبکه موجود ظرفیت نهایتا   و شده کاسته شهری

 ظرفیت زیرا شد. خواهند نقلیه وسایل عبوری حجم بر قادر

 حجم پاسخگوی مطالعه مورد محدودهای های ارتباطیشبکه

پور زرآبادی و رصافی.نبوده است مطالعه وردم محدوده حرکتهای
 ایران در نقل و حمل پایدار توسعه بررسی به تحقیقی در (1622)

نشان  مطالعه آنها نتایج اند.پرداخته هدفی تحلیل چند از استفاده با
 هایگزینه و معیار تریناصلی عنوان به اقتصاد معیار که است داده

 تشکیل با هوا آلودگی لو کنتر همگانی نقل و حمل افزایش

 در هاسیاست موثرترین عنوان به خودرو فنی معاینه ستادهای

 و جعفری استادی باشد.می نقل و حمل توسعه پایدار راستای
 بخش در پایدار توسعه هایسیاست تحقیق ( در1635رصافی )

 هایمدل از استفاده با مشهد( را شهر(شهری  نقل و حمل

 هم هایسیاست که اندتیجه دست یافتهبه این ن پویایی سیستم

 نقلیه وسایل کیفیت افزایش و فرسوده خودروهای کاهش پیمایی،

 پایداری های شاخص بر روی را تاثیرگذاری بیشترین همگانی،

 ارزیابی بررسی به (1636) عراقی و پورغلام است. گذاشته

جهت  در شهری درون عمومی نقل و حمل سیستم مدیریتی
 شهر :موردی مطالعه(شهری  پایدار نقل و حمل به دستیابی

 سازمان ایجاد داده که نشان مطالعه آنها نتایج اند.بیرجند( پرداخته

 مجموعه شهرداری زیر شهری درون مسافر نقل و حمل مدیریت

 بیرجند شهری درون نقل و حمل سیستم انسجام گزینه بهترین را

 و محمدپور .باشدمی نقل پایدار و حمل به رسیدن جهت در
 در سفر تقاضای مدیریت بر تحقیق تحلیلی ( در1630همکاران )

 کلان در موضوع این بررسی به شهری نقل پایدار و حمل راستای

 نوع(متغیر  سه اعمال با که اندبه این نتیجه رسیده تهران شهر

 کاهش دریافت برای شده( پیموده مسافت خودرو و عمر خودرو،

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

( در پایان نامه برنامه ریزی حمل و نقل 1630ابراهیمی ) .یافت
 واحد پایدار در شهر یاسوج به این نتیجه رسیده است که مدیریت

 نکرد جایگزین آموزش، ارائه رانندگی، فرهنگ ارتقا یکپارچه، و
 ترافیکی، علائم نصب هیبریدی، و نو با خودرو فرسوده خودروی

عوامل  از مرکزی بافت بالاخص شهر در محورپیاده مراکز ایجاد
 ( در مقاله ارزیابی1630براری و همکاران ). باشدمی تاثیرگذار

سبز با  اقتصاد رویکرد با شهری ونقل حمل پایداری های شاخص
اند که توسعه حمل ن نتیجه رسیدهمطالعه موردی شهر ساری به ای

و نقل غیرموتوری، هزینه تصادفات و مدیریت تقاضای سفر از 
 رویکرد با شهری ونقل حمل های پایداریمهمترین عوامل مولفه

ثانی و همکاران اسکندری سبز در شهر ساری هستند. اقتصاد
 پایدار نقل و حمل بر مؤثر عوامل (، در مقاله بررسی1632)

بیرجند(، به  شهر: مطالعه سبز )مورد اقتصاد نظریه پایه بر شهری
 شهر زیرساختی، های کلیاند که به ترتیب مولفهاین نتیجه رسیده

 بر تأثیر بیشترین اجتماعی و اقتصادی محیطی، زیست هوشمند،

 دارند همچنین مدیریت سبز اقتصاد رویکرد با پایدار نقل و حمل

 جایگزین آموزش، ارائه ندگی،فرهنگ ران ارتقا یکپارچه، و واحد

 علائم نصب هیبریدی، و نو خودرو با فرسوده خودروی کردن

 مرکزی بافت شهر بالاخص در محور پیاده مراکز ایجاد ترافیکی،

 .باشدمی تأثیرگذار عوامل از

   روش انجام تحقیق -2

اکتشافی و از لحاظ هدف  -این تحقیق از لحاظ روش توصیفی
های مورد نیاز این تحقیق از طریق اسنادی باشد. دادهکاربردی می

و میدانی )پرسشنامه( جمع آوری شده است. جامعه آماری این 
تحقیق کارشناسان آشنا به مبحث حمل و نقل شهری اردبیل و 

باشند که به دلیل مشخص نبودن تعداد آنها نظریه اقتصاد سبز می
گلوله  و ابهام در میزان آشنایی آنها با موضوع تحقیق، از روش

برفی برای شناسایی کارشناسان استفاده شد. در این رابطه تعداد 
-نمونه کارشناسان تا حصول شناخت بهتر و اشباع نظری در پاسخ

 15ها(، ادامه یافت و نهایتا  به های دریافتی )نزدیکی و تکرار پاسخ
های اولیه از طریق نفر رسید. در همین راستا بعد از عوامل/مولفه

ای استخراج شد، با کارشناسان مذکور مصاحبه کتابخانهمطالعات 
بندی عوامل، روایی محتوایی آنها به دست آمد و شد و پس از جمع

عوامل،  نهایتا  پرسشنامه تخصصی میزان تاثیرگذاری و تأثیرپذیر
کارشناس مربوطه مورد ارزیابی قرار  15باز هم از طریق همان 

ی ابزار تحقیق از روش تحلیل گرفت. لازم بذکر است که برای روای
(، برای پایایی آن از روش آزمون مجدد و برای CVRمحتوایی )

( و ISMتفسیری ) -ها از مدلسازی ساختاریتجزیه و تحلیل داده
 استفاده شد. MICMACتحلیل 
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 سبز اقتصاد نظریه پایه بر شهری پایدار نقل و حملهای : شاخص1جدول شماره 
 

اسکندری  ؛1633؛ براری و همکاران، 1632؛ مویدی و همکاران، Zegras, 2006; Gilbert et al, 2002; Hardy, 2011; Litman, 2015 )منبع 

 .(1631ثانی و همکاران، 

 
 

 موثر بر عوامل نهایی روایی محتوایی و شناسایی

: همانگونه که توضیح داده شد، یشهر داریحمل و نقل پا

 ی ازشهر داریحمل و نقل پا عوامل موثر بر شناسایی برای

کارشناسان آشنا با موضوع حمل و نقل پایدار و  از نفر 15 نظرات
جهت تحلیل محتوایی در دو مرحله بهره گرفته شده  اقتصاد سبز

است. که در این خصوص بنابر نظرات کارشناسی در مرحله اول 

 لیاتیتعریف عم شاخص بعد

 اجتماعی

 امنیت حمل و نقل و میزان مرگ و میر و معلولیت ناشی از تصادفات امنیت

 ریزیمیزان جامعیت و مقبولیت برنامه ریزیکیفیت برنامه

 های مدیریت تقاضای سفر به منظور رفع مشکلات و افزایش کارآیی سیستم حمل و نقلبکار بردن برنامه مدیریت تقاضای سفر

 زان متوسط زمان سفر روزانه خانه به خانه )رفت و آمد روزانه(می زمان

 های ترافیکی )حمل و نقل(گیریهای تاریخی و فرهنگی در تصمیممیزان حفاظت از ارزش حفاظت فرهنگی

 وضعیت فرهنگ شهروندان در خصوص حمل و نقل و رعایت حقوق شهروندی نقل و حمل فرهنگ

 وبیت قوانین مقررات حوزه حمل و نقلمیزان مطل مقررات و قوانین

 اقتصادی

 ای از محل سکونتدقیقه 65های شغلی در فاصله میزان دسترسی به فرصت قابلیت دسترسی به اشتغال

 شودمیزان مخارج خانواده که صرف حمل و نقل می های سفرهزینه

 بازده هزینه
افیکی که توسط استفاده کنندگان خودرو شخصی به صورت های شبکه معابر، پارکینگ و دیگر خدمات ترمیزان هزینه

 شودمستقیم پرداخت می

 میزان هزینه تصادفات هزینه تصادفات

 میزان سرعت و مقرون به صرفه بودن حمل و نقل تجاری و کالا کارایی حمل و نقل

 گردشگرانمیزان کیفیت حمل و نقل برای کسب و کارها، آژانس های عمومی و  حمل و نقل تجاری

 میزان اصلاحات قیمت گذاری پارکینگ و ... اصلاحات فرآیند قیمت گذاری

 زیرساختی

 کنندمیزان جمعیتی که به طور منظم پیاده روی یا دوچرخه سواری می توسعه حمل و نقل غیرموتوری

 میزان مسافت طی شده با وسیله شخصی بویژه در اوج ترافیک شهری سفر وسایل نقلیه موتوری

 های حمل و نقل موجود در جامعهتنوع و کیفیت گزینه تنوع حمل و نقل

 ناوبری تجهیزات و ناوگان و زیرساختها بین و تناسب تعادل برقراری تعادل و تناسب

 ها و  انبارها(میزان کیفیت و کمیت خدمات تحویل )پیک خدمات تحویل

 و حمل سیستم دسترسی
 عمومی نقل

 (شهر عمومی نقل و حمل توسط مختلف مسیرهای ششحمل و نقل عمومی )پومیزان دسترسی به 

 کیفیت خدمات حمل و نقل و دسترسی عابران دسترسی عابران

 کیفیت تسهیلات و خدمات حمل و نقل برای افراد معلول دسترسی معلولان

 اده یا با دوچرخهمیزان و کیفیت سفر کودکان به مدرسه و دیگر مقاصد محلی به شکل پی سفر کودکان

 جدید های توسعه تمامی در پارکینگ و روپیاده کردن الزامی توسعه خدمات

زیست 

 محیطی

 های حمل و نقلی از اهداف زیست محیطی )کیفیت زیست محیطی محلی(میزان حمایت فعالیت زیست پذیری اجتماع

 گردندبن و گازهای دیگری که موجب تغییرات اقلیمی میهای فسیلی و انتشار دی اکسیدکرمیزان مصرف سوخت تغییرات اقلیمی

 میزان انتشار گازهای آلاینده هوا آلودگی هوا

 میزان جمعیتی که در معرض آلودگی صدای ترافیک قرار دارند آلودگی صوت

 میزان کاهش کیفیت آب ناشی از توسعه حمل و نقل آلودگی آب

 اشی از توسعه حمل و نقلمیزان ضایعات ایجاد شده ن آلودگی منظر

 میزان زمین اختصاصی به تسهیلات حمل و نقل اثرات کاربری زمین

 میزان مصرف منابع تجدیدناپذیر در تولید و استفاده از تسهیلات حمل و نقل و وسایل نقلیه بازده انرژی

 تخریب ناشی از فرسودگی
 نقل و حمل سیستم ایجاد در نهاآ بودن فرسوده و شخصی خودروهای از برخی پایین تکنولوژی

 پایدار

 شهر

 هوشمند

 میزان بکار بستن شیوه های نوین مدیریت کاربری زمین )رشد هوشمند و دسترسی بیشتر( برنامه ریزی کاربری زمین

 میزان جمعیت برخوردار از اینترنت و دورکاری ارتباطات الکترونیک

 و الکترونیک خدمات
 رفاهی امکانات

 ایجاد در خصوصی بخش تشویق و مسکونی مجاورت مناطق در رفاهی تسهیلات و همغاز ایجاد

 پارکینگ

 لازم تجهیزات و ابزار
 علائم نصب و دوربینهای هوشمند نصب بلیط، خرید و تهیه بجای اعتباری کارت سیستم از استفاده

 نقل و حمل سیستم ایجاد در ترافیکی
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عامل  60تحلیل محتوایی، تعدادی از عوامل اولیه شناسایی شده )
ها، ی هدف، ادغام شدند )هزینهاولیه( به دلیل مشابهت و نزدیک

عامل مورد تایید  20، تنوع و ...( تا نهایتا  تعداد هادسترسی
 کارشناسان، در مرحله دوم مورد بررسی و امتیازدهی قرار گرفت. 

 00/5آنها بیش از  CVRدر این خصوص، عواملی که ضریب 
بیانگر  2شدند. جدول شماره بود به عنوان عوامل نهایی انتخاب 

(، 2عامل )ارائه شده در جدول شماره  20ن است که از بین آ
اند و به عنوان را کسب کرده 00/5عامل ضریب بالای  12تعداد 

 آیند. عوامل نهایی این تحقیق به حساب می
 :1رابطه شماره 

 
 

 یشهر داریحمل و نقل پا موثر برعوامل نهایی  -2جدول 

 1041های تحقیق، ماخذ: یافته

حمل و نقل  موثر برعوامل نهایی یی پرسشنامه ایپا

 از  ISM پرسشنامه پایایی سنجش : براییشهر داریپا

 پرسشنامه اساس، این بر شد. استفاده مجدد آزمون روش

 نفر 15 توسط هم، از هفته یک به فاصله دوبار و مربوطه

-پاسخ بین همبستگی کارشناس مربوطه تکمیل شد که مجموع

 023/5 با برابر بار اول برای کارشناسان از طرف شده اعلام های
 همبستگی اینکه به توجه با شد. محاسبه 000/5 و برای بار دوم

 از پرسشنامه که توان گفتمی بود، لذا 05/5از بالاتر هاپاسخ

  برخوردار است. قبولی قابل پایایی

  نتایج -6
از  یشهر داریحمل و نقل پا موثر برعوامل جهت شناسایی  

 MICMAC( و تحلیل ISMتفسیری ) -مدلسازی ساختاری
حمل و نقل  رموثر بعوامل نهایی  شناسایی از پساستفاده شد. 

 ساختاری ماتریس خود تعاملی در عوامل این یشهر داریپا

(SSIM )بررسی میزان تأثیر هریک از عوامل )جهت  شد وارد
و به  12*12 پرسشنامه ابتداء منظور این به (.نسبت به همدیگر
 12 که صورت این به شد. طراحی دو به دویی صورت مقایسه

 از و شد ذکر جدول ولا ستون و سطر در شده عامل انتخاب

 عوامل را دوبه دویی ارتباطات نوع که شد خواسته کارشناسان

 استفاده زیر شرح به نماد چهار منظور از بدین مشخص کنند.

 گردد: می
شود.                        می j به منجر i یعنی : Vنماد
 شود.می i به منجر j یعنی :Aنماد 

برعکس.             و j هب i از دوطرفه ارتباط X:نماد 
 ندارد. وجود j و i بین ارتباطی هیچ :Oنماد  

 

 

 

 

 

 

 

 CVR عوامل CVR عوامل
 3/5 اسبتعادل و تن 1 امنیت

 2/5 ریزیکیفیت برنامه
 حمل خدمات به دسترسی

)عابران، معلولان،  نقل و
 کودکان(

1 

 2/5 پذیری اجتماعزیست 3/5 مدیریت تقاضای سفر

 3/5 تغییرات اقلیمی 3/5 زمان

 2/5 آلودگی هوا 3/5 حفاظت فرهنگی

 3/5 آلودگی صوت 1 نقل و حمل فرهنگ

 3/5 آلودگی آب 3/5 مقررات و قوانین

قابلیت دسترسی به 
 اشتغال

 3/5 آلودگی منظر 3/5

های ها )هزینههزینه
سفر، هزینه تصادفات و 

 بازدهی هزینه(
 2/5 بازده انرژی 2/5

 3/5 برنامه ریزی کاربری زمین 3/5 کارایی حمل و نقل

تنوع خدمات حمل و 
نقل )تجاری، تحویل و 

 باربری، (
 2/5 ارتباطات الکترونیک 3/5

حات فرآیند قیمت اصلا
 گذاری

3/5 
 امکانات و خدمات

 رفاهی
3/5 

توسعه حمل و نقل 
 غیرموتوری

1 
 تجهیزات و ابزار

 هوشمند
1 

سفر وسایل نقلیه 
 موتوری

2/5 - - 
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 یشهر داریحمل و نقل پا موثر برعوامل  یساختار یتعامل خود سیماتر -2جدول 
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 X A X O A O O O O A A - امنیت

 X X V V V V V V X X -  ریزیکیفیت برنامه

 V V V A O V V A A -   نقل و حمل فرهنگ

 X O A V X X A X -    ها هزینه

توسعه حمل و نقل 
 غیرموتوری

     - V X V V  O O A 

 A V V O A A -      سفر وسایل نقلیه موتوری

 و حمل خدمات به دسترسی
  نقل

      - V O O A A 

 X X A A -        پذیری اجتماعزیست

 A O A -         آلودگی هوا

 O A -          بازده انرژی

 X -           ارتباطات الکترونیک

 -            هوشمند تجهیزات و ابزار
 1041های تحقیق، ماخذ: یافته

 
 ماتریس ساختاری کارشناسان، از حاصل نظرات بندیجمع بعد از

 2 جدول صورت متغیرها )خودتعاملی ساختاری( به درونی روابط
 گردید. استخراج

 هیاول یدسترس سیماتر

 اریساخت تعاملی خود ماتریس تبدیل از اولیه دسترسی ماتریس

 استخراج برای .گردیدحاصل (1و  5)  ارزشی دو ماتریس یک به

 هایعلامت جایگزین یک، عدد سطر هر در دسترسی ماتریس

V و X هایعلامت صفر، جایگزین عدد وA  و O  در 

 نتیجه سطرها، تمام تبدیل از پس شد. اولیه دسترسی ماتریس

 روابط گردید. در مرحله بعد  اولیه دسترسی ماتریس حاصله،

 که است ایگونه به ثانویه رابطه شد. کنترل متغیرها بین ثانویه

 منجر شود، K به متغیر و این شود I متغیر به منجر J متغیر اگر

 نمادهای تبدیل با شد. خواهد K متغیر به منجر  J متغیر پس

 زیر  قوائد حسب بر یک و صفر اعداد به SSIM ماتریس روابط
 
 
 

 
 زیر صورت به قوائد این کرد. پیدا دست ماتریس به توانمی

 :است
 خانه است، گرفته V نماد SSIM ماتریس در I,j  اگر خانه

آن،  قرینه خانه و گیردمی  1 عدد دسترسی ماتریس در مربوطه
 گیرد.می صفر عدد  jIخانه یعنی
 خانه است، گرفته A نماد SSIM ماتریس در I,j خانه اگر

 قرینه خانه و گیردمی رصف عدد دسترسی ماتریس در مربوطه

 گیرد.می 1 عدد jI  خانه آن، یعنی
 خانه است، گرفته X نماد SSIM ماتریس در I,j خانه اگر

آن،  قرینه خانه و گیردمی 1 عدد دسترسی ماتریس در مربوطه
 گیرد.می 1 عدد jI  خانه یعنی
 خانه است، گرفتهO  نماد SSIM ماتریس در I,j خانه اگر

 قرینه خانه و گیردمی صفر عدد دسترسی یسماتر در مربوطه

 گیرد.می صفر عدد jI خانه آن، یعنی
 مطابق اولیه دسترسی ماتریس ، ISMتکنیک قوانین به توجه با

 شود.می تبدیل 6 جدول
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 هیاول یدسترس سیماتر -6 جدول
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 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 - امنیت

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 ریزیکیفیت برنامه

 4 4 1 1 4 4 1 1 1 - 1 1 نقل و حمل فرهنگ

 1 4 1 1 1 4 4 1 - 4 1 1 ها هزینه

توسعه حمل و نقل 
 غیرموتوری

4 4 4 1 - 1 1 1 1 4 4 4 

 4 4 4 1 1 4 - 4 4 4 4 1 سفر وسایل نقلیه موتوری

 و حمل خدمات به دسترسی
  نقل

4 4 1 1 1 1 - 1 4 4 4 4 

 4 4 1 1 - 4 4 4 4 4 4 4 پذیری اجتماعزیست

 4 4 4 - 1 4 4 4 1 4 4 4 آلودگی هوا

 4 4 - 1 1 4 4 4 1 4 4 4 بازده انرژی

 1 - 4 4 1 1 1 4 1 1 1 1 ارتباطات الکترونیک

 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 هوشمند تجهیزات و ابزار
 1041های تحقیق، ماخذ: یافته

 

 یینها یدسترس سیماتر
حمل و نقل  موثر بر اولیه دسترسی ماتریس تشکیل از پس 
 متغیرها، روابط در پذیریانتقال دننمو دخیل ی باشهر داریپا

 اولیه دسترسی ماتریس تا شد تشکیل نهایی دسترسی ماتریس
 متغیرها، بین ثانویه روابط کلیه مرحله، این در گردد. سازگار
 این در آید. به دست نهایی دسترسی ماتریس شد تا بررسی

-می داده نشان متغیر هر وابستگی میزان و نفوذ قدرت ماتریس

متغیرهایی  نهایی تعداد از است عبارت متغیر هر نفوذ قدرت شود.
 باشد. داشته نقش آنها ایجاد در تواندمی خودش( که )شامل
 موجب که متغیرهایی نهایی تعداد از است عبارت وابستگی میزان
 شوند.می مذکور متغیر ایجاد

 یینها یدسترس سیماتر -0جدول 

J 

 

I 

ت
منی
ا

مه 
رنا
ت ب

یفی
ک

ی
ریز

 

گ
هن
فر

 
مل

ح
 و 

قل
ن

 

نه
هزی

 ها

ی
ور
موت
یر
 غ
قل
و ن
ل 
حم
ه 
سع
تو

 

ی
ور
موت
ه 
قلی
ل ن

سای
ر و

سف
 

سی
تر
دس

 به 
ت
دما

خ
 

مل
ح

 و 
قل
ن

 

ت
یس
ز

اع
تم
 اج
ی
ذیر

پ
 

هوا
ی 
دگ
آلو

ی 
رژ
ه ان
زد
با

 

ک
ونی
تر
لک
ت ا

طا
تبا
ار

 

زار
اب

 و 
ت
یزا
جه

ت
 

ند
شم
هو

 

وذ
 نف

ت
در

ق
 

 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 - امنیت

 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 ریزیکیفیت برنامه

 3 4 4 1 1 4 4 1 1 1 - 1 1 نقل و حمل فرهنگ

 3 1 4 1 1 1 4 4 1 - 4 1 1 ها هزینه

توسعه حمل و نقل 
 غیرموتوری

4 4 4 1 - 1 1 1 1 4 4 4 0 
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سفر وسایل نقلیه 
 موتوری

1 4 4 4 4 - 4 1 1 4 4 4 6 

 خدمات به دسترسی

  نقل و حمل
4 4 1 1 1 1 - 1 4 4 4 4 0 

 2 4 4 1 1 - 4 4 4 4 4 4 4 پذیری اجتماعزیست

 2 4 4 4 - 1 4 4 4 1 4 4 4 آلودگی هوا

 6 4 4 - 1 1 4 4 4 1 4 4 4 بازده انرژی

 1 1 - 4 4 1 1 1 4 1 1 1 1 ارتباطات الکترونیک

 تجهیزات و ابزار

 هوشمند
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 11 

 - 6 2 0 1 3 0 3 0 3 0 0 3 میزان وابستگی
 1041های تحقیق، اخذ: یافتهم

ریزی و ابزارها عوامل کیفیت برنامه ،0شماره   جدول به عنایت با
و  تاثیر بیشترین 11نفوذ  قدرت میزان با و تجهیزات هوشمند

 2نفوذ  قدرت میزان پذیری اجتماع و آلودگی هوا باامنیت، زیست
 دارند. را تاثیر کمترین

 داریقل پاحمل و ن موثر برعوامل  یبندسطح

 یشهر
 مختلف سطوح به نهایی دسترسی ماتریس پژوهش از گام این در

 به مدل نهایی، در عوامل سطح تعیین برای شود.می بندیدسته
 ورودی خروجی )دستیابی(، مجموعۀ سه آنها، از کدام هر ازای
 شد. در همین خصوص، مجموعه تشکیل مشترک نیاز( و )پیش

-می تأثیر آن از که است تغیرهاییم و متغیر شامل خود دستیابی

و  متغیر خود شامل نیازپیش مجموعه پذیرند )خروجی(.
 مجموعه گذارند )ورودی(.می تأثیر آن بر که است متغیرهایی
-مجموعه است. چنانچه فوق مجموعه دو اشتراک نیز مشترک

 متغیر آن باشد یکسان متغیر یک برای مشترک و دستیابی های
 این که معناست بدین این گیرد.می قرار دلسطح م بالاترین در

 و اثرگذاری داشته قرار معیارها سایر تأثیر تحت شدت به معیار
 از یک هر سطح تعیین از پس دارد. معیارها سایر روی بر کمی

 سایر برای بندیسطح و شده کنار گذاشته مذکور متغیر متغیرها،
 تعیین سطح هامتغیر تمامی که زمانی تا ترتیب همین به متغیرها
 گردد.می تکرار شوند

 یشهر داریحمل و نقل پا موثر برعوامل  یبندسطح -0 جدول

 مجموعه مشترک نیاز(مجموعه ورودی )پیش مجموعه خروجی )دستیابی( عوامل
درصد 
 اشتراک

 سطح

 سطح اول 155/5 0و2و1 12و11و3و0و6و2و1 0و2و1 امنیت

 سطح سوم 05/5 12و11و0و6و2و1 12و11و0و6و2و1 12و11و15و3و2و0و3و0و0و6و2و1 ریزیکیفیت برنامه

 20/5 6و2 12و11و0و6و2 15و3و3و0و0و6و2و1 نقل و حمل فرهنگ
سطح  
 چهارم

 سطح دوم  2070/5 12و15و3و0و0و2و1 12و11و15و3و0و0و0و6و2و1 12و15و3و2و0و0و2و1 ها هزینه

توسعه حمل و نقل 
 غیرموتوری

 سطح  سوم 05/5 0و0و0 0و0و0و6و2 3و2و0و3و0و0

 20/5 3 12و11و0و3و0و6و2 3و2و3و1 سفر نقلیه موتوری
سطح 
 چهارم

 6676/5 0و0 12و11و0و0و2 2و0و3و0و0و6  خدمات به دسترسی
سطح 
 چهارم

 سطح اول 155/5 15و3و2 12و11و15و3و2و0و3و0و0و2 15و3و2 پذیری زیست

 سطح اول 155/5 3و2و0 12و15و3و2و3و0و0و6و2 3و2و0 آلودگی هوا

 سطح دوم 00/5 15و2و0 12و15و2و0و6و2 15و3و2و0 بازده انرژی

 6676/5 12و11و2 12و11و2 12و11و2و0و3و0و6و2و1 ارتباطات الکترونیک
سطح 
 چهارم 

 تجهیزات و ابزار

 هوشمند
 6376/5 12و11و0و2 12و11و0و2 12و11و15و3و2و0و3و0و6و2و1

سطح 
 چهارم

 1041های تحقیق، ماخذ: یافته
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حمل و  عوامل موثر بر شودمی ملاحظه 0 جدول در همانطور که
اند. در همین شده بندیسطح طبقه چهار در  ی،شهر دارینقل پا

 و قبلی گام در به دست آمده سطوح اساس بر نهایی خصوص مدل
شود. در این مدل )شکل ترسیم می نهایی دستیابی ماتریس طبق

 ارتباط و لمعیارها/عوام بین تأثیرگذاری و متقابل ( روابط2
 درک موجب که است خوبی نمایان به مختلف سطوح معیارهای

ارتباطات  بخش، این در شود.می گیریتصمیم فضای بهتر
الکترونیکی، ابزار و تجهیزات هوشمند، فرهنگ حمل و نقل، 

 ، درو سفر حمل و نقل موتوری دسترسی به خدمات حمل و نقل
 سنگ همانند که رم(اند )سطح چهاقرار گرفته سطح ترینپایین

حمل  برای شناسایی عوامل موثر بر و کنندمی عمل مدل زیربنایی
 سایر و به شروع متغیرها این از بایستی میشهر داریو نقل پا
 را تأثیر در واقع این عامل بیشترین (.2)شکل  کند سرایت متغیرها

عوامل  اول، سطح یعنی سطح، بالاترین دارد و در عوامل دیگر بر
 چقدر هر اند.گرفته پذیری اجتماع و آلودگی هوا قرارت، زیستامنی

 آنها تحریک کنندگی قدرت گیرند، قرار بالاتری سطح در عوامل
در واقع عوامل اولین سطح،  .شودمی بیشتر وابستگی میزان کمتر و

 تأثیرگذاری کمتر اما تأثیرپذیری بیشتری دارند.

 

 
 سطح 1

 
 
 
 سطح 2

 
 
 
 سطح 6

 
 
 
 سطح 0

 
 
 
 

 
 

 یشهر داریحمل و نقل پا موثر برعوامل  یساختار یریتفس مدل -2 شکل  
 

 

  MICMAC ل یتحل

 توجه با متغیرها نوع MICMAC از استفاده با مرحله این در

و  شودمی مشخص متغیرها سایر بر اثرپذیری و اثرگذاری به
 عوامل، وابستگی قدرت و اثرگذاری یا نفوذ قدرت تعیین از پس

در  را یشهر داریحمل و نقل پا موثر برعوامل  تمامی توانمی
 بندی نمود:طبقه چهارگانه هایها یا خوشهگروه از یکی
 شودمی خودمختار مستقل متغیرهای شامل اول )ربع اول(: گروه

 حدودی تا متغیرها این دارند. ضعیفی وابستگی و نفوذ قدرت که

 نیدر واقع ا دارند کمی ارتباطات و هستند مجزا متغیرها سایر از
 در روابط رییگشکل در ینییپا یکنندگنییتب قدرت متغیرها

 وابسته متغیرهای دوم )ربع دوم(: گروه دارند. یمراتب سلسله مدل

 .برخوردارند بالایی وابستگی اما ضعیف نفوذ قدرت از که هستند

 قدرت از که هستند پیوندی رهایمتغی سوم )ربع سوم(: گروه

 واقع در برخوردارند. بالایی وابستگی و نفوذ )تحریک کنندگی(

 متغیرها سایر تغییر باعث متغیرها این روی بر عملی گونه هر

 را مستقل )کلیدی( متغیرهای چهارم )ربع چهارم(: گروه .شودمی
 گیوابست و بالا نفوذ قدرت دارای متغیرها این گیرد.می بر در

 مانند دسته این وابستگی و تحلیل قدرت در هستند. پایینی

 تحول و تغییر برای و کنندمی عمل سیستم ساختاری بنایسنگ

کرد. به عبارتی  تاکید آنها روی باید سیستم، عملکرد در اساسی
 تا دینما مبذول آنها به ایژهیو توجه یستیت بایریمد دیگر،

 قرار داده و شیپا مورد غیرهامت گرید بر را آنها ریتأث بتواند

ی حاصل بهبود متغیرها گرید در تا دینما انتخاب را ییهازمیمکان
 شود.  

 فرهنگ حمل و نقل

توسعه حمل و 

 نقل غیرموتوری

جغراف

یایی 

 مناطق

 

 هاهزینه

 

ارتباطات 

 الکترونیکی

 امنیت

دسترسی به 

 خدمات حمل و نقل

 بازده انرژی

پذیری اجزیست آلودگی هوا  

-کیفیت برنامه

 ریزی

 سفر حمل و نقل

 موتوری

ابزار و 

تجهیزات 

 هوشمند
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 MICMAC روش از استفاده با یشهر داریحمل و نقل پا موثر برعوامل  بندیدسته -6شکل 

 
 6 شکل در پژوهش متغیرهای بندیدسته از آمده دست به نتایج

(، X1امنیت ) خودمختار، عوامل در گروه متغیر دهد که نشان می
(، سفر وسایل نقلیه موتوری X5توسعه حمل و نقل غیرموتوری )

(X6( دسترسی به خدمات حمل و نقل ،)X7 و بازدهی انررژی )
(X10( قرار گرفته است )وابسرتگی و نفروذ عاملی کره قردرت 

در گروه متغیرهای وابسته، عوامل زیسرت پرذیری (. دارد ضعیفی
 اند )عواملی که از( قرار گرفتهX9( و آلودگی هوا )X8اجتماعی )

هرر  واقرع در رنرد وبرخوردا بالرایی وابستگی و توان نفوذ، قدرت
-متغیرهرا مری سایر تغییر باعث متغیرها این روی بر عملی گونه

 شود(. در گروه متغیرهای پیوندی یا متصل، عراملی قررار نگرفتره
  وابستگی و نفوذ )تحریک کنندگی( قدرت از است )عواملی که

 
 باعث متغیرها این روی بر عملی گونه هرو  برخوردار است بالایی

متغیرهرای مسرتقل  گرروه شرود( و درمری تغیرهرام سرایر تغییرر
(، X3(، فرهنگ حمل و نقل )X2ریزی )کیفیت برنامه، )کلیدی(
( و X11(، ارتباطرات الکترونیکری )X4های حمل و نقل )هزینه

انرد )عرواملی کره ( قرار گرفتهX12ابزارها و تجهیزات هوشمند )
 مانند واملاین ع هستند. پایینی وابستگی و بالا نفوذ قدرت دارای

 تحول و تغییر برای و کنندمی عمل سیستم ساختاری بنایسنگ

 تاکیرد آنهرا روی اول وهلره باید در سیستم، عملکرد در اساسی

 (.کرد

 

قدر

ت 

نفو

 ذ

قدرت 

  وابستگی

دسته متغیرهای 

 مستقل
دسته متغیرهای 

 متصل

متغیرهای  دسته

 وابسته 
دسته متغیرهای 

 خودمختار
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  یریگجهینت -0
فایق آمدن بر مسایل و معضلات ناشی از حمل و نقل و در انتها 
ه رسیدن به پایداری، مستلزم شناسایی عوامل موثر بر آن است. ب

 از استفاده ساختاری تفسیری به دلیل پژوهشی همین منظور مدل

و روایی محتوایی مطلوب آن روش  فن کارشناسان اهل نظرات
-پیچیدگی تواند ضمن کاهشمفیدی به نظر رسید، چرا که می

بررسی، با  مورد موضوع از قبولی قابل و درک  موضوع های
 بهتری ماتتصمی ها، ما را به سمت اخذمشخص کردن اولویت

در این پژوهش بر اساس این منطق پژوهشی سعی هدایت کند. 
 ی اردبیلشهر داریحمل و نقل پا موثر برشد مهمترین عوامل 

شناسایی شده و میزان تأثیر هر یک از آنها بر همدیگر مورد 
تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در همین راستا، نتایج تحقیق نشان 

 عوامل عامل ) 12یی شده اولیه، عامل شناسا 60داد که از بین 
امنیت، توسعه حمل و نقل غیرموتوری، سفر وسایل نقلیه 
موتوری، دسترسی به خدمات حمل و نقل و بازدهی انرژی، 

ریزی، کیفیت برنامه، زیست پذیری اجتماعی و آلودگی هوا
های حمل و نقل، ارتباطات فرهنگ حمل و نقل، هزینه
عنوان عوامل  به (زات هوشمندالکترونیکی و ابزارها و تجهی

از بین شناخته شدند و  یشهر داریحمل و نقل پا موثر برنهایی 
ریزی و این موارد، بیشترین قدرت نفوذ به عوامل کیفیت برنامه

ابزارها و تجهیزات هوشمند و کمترین آن هم به عوامل امنیت، 
 اما در این رابطه پذیری اجتماع و آلودگی هوا مربوط است.زیست

آنچه که مهمتر است دستیابی به ترکیبی از متغیرهای تأثیرگذار 
 موثر برعوامل  بندی عوامل هم نشان داد کهنتایج سطح است.

 بندیسطح قابل طبقه چهار به ،ی اردبیلشهر داریحمل و نقل پا
هستند. ارتباطات الکترونیکی، ابزار و تجهیزات هوشمند، فرهنگ 

و سفر حمل و نقل  حمل و نقلحمل و نقل، دسترسی به خدمات 
 اند و به مثابه سنگسطح قرار گرفته ترینپایین در موتوری
عوامل برای شناسایی  کنند، به نحوی کهمی عمل مدل زیربنایی
سطح  این از بایستمی ی اردبیلشهر داریحمل و نقل پا موثر بر
 دیگر بر را تأثیر کرد. چراکه این عوامل بیشترین شروع یا عوامل

عوامل امنیت،  اول(، سطح )سطح بالاترین دارد و در املعو
این عوامل  گرفته است. پذیری اجتماع و آلودگی هوا قرارزیست
در  .دارند بیشتر وابستگی میِزان کمتر و تحریک کنندگی قدرت

 واقع این عوامل، تأثیرگذاری کمتر اما تأثیرپذیری بیشتری دارند. 
امنیت، م نشان داد که عوامل عوامل ه بندیدسته نتایجهمچنین 

توسعه حمل و نقل غیرموتوری، سفر وسایل نقلیه موتوری، 
 و نفوذ قدرتدسترسی به خدمات حمل و نقل و بازدهی انرژی از 

عوامل زیست پذیری  در مقابل. برخوردار است ضعیفی وابستگی
 از و عوامل هستند سایر تأثیر تحت اجتماعی و آلودگی هوا بیشتر

باشند و  نهایتا  می وابسته و اثرپذیر عناصر جزوء میسیست منظر
های حمل ریزی، فرهنگ حمل و نقل، هزینهاینکه کیفیت برنامه

، و نقل، ارتباطات الکترونیکی و ابزارها و تجهیزات هوشمند
 روند. اینمی شماربه یشهر داریحمل و نقل پا عوامل کلیدی

توانند دارند، میکمتر  وابستگی و بالا نفوذ عوامل که قدرت
داشته باشند. این  پایداری حمل و نقل شهری بر تأثیر بیشترین
 برای و کنندمی عمل سیستم ساختاری بنایسنگ مانند عوامل
 روی اول وهله باید در سیستم، عملکرد در اساسی تحول و تغییر
توان چنین های تحقیق میبا عنایت بر یافتهکرد.  تاکید آنها

ود که پایداری حمل و نقل شهری از منظر اقتصاد گیری نمنتیجه
ریزی، فرهنگ حمل و نقل به عوامل کلیدی کیفیت برنامه سبز،

های حمل و نقل از بعد اقتصادی و از بعد اجتماعی، هزینه
از بعد شهر  ارتباطات الکترونیکی و ابزارها و تجهیزات هوشمند

باید از سایر بستگی زیادی دارد. در تاکید این عوامل، ن هوشمند
در حالت کلی عامل مطرح شده در پژوهش حاضر غافل ماند. 

به صورت سیستمی با هم در ارتباط هستند و از نظر عوامل 
عامل ها و سطوح به دست آمده( سلسله مراتب )اولویت

بهبود فرهنگ حمل و  برخورداری جمعیت از اینترنت زمینه برای
 خرید و تهیه بجای اعتباری کارت سیستم از استفادهنقل و بعلاوه 

 ایجاد در ترافیکی علائم نصب و های هوشمنددوربین نصب بلیط،
نقل فراهم خواهد ساخت، عوامل مذکور زمینه  و حمل سیستم

آگاهی شهروندان را موجب شده و در تعداد سفرهای موتوری، 
ترافیک شهری و میزان و نحوه دسترسی به خدمات حمل و نقل 

. مجموعه تاثیرگذار خواهد بود )سطح چهارم( عمومی برای اقشار
عوامل قید شده به نوعی نشانگر وجود برنامه در عرصه حمل و 

ریزی است که توسعه حمل نقل و تدام مقبولیت و جامعیت برنامه
در پی  پیاده روی یا دوچرخه سواریو نقل غیرموتوری یعنی 

مه )سطح سوم(. زمانی که اقدامات از روی برنا خواهد داشت
های هزینهها کاهش خواهد داشت )باشد، مطمعنا  هزینه

تصادفات، شبکه معابر، پارکینگ و دیگر خدمات ترافیکی که 
-توسط استفاده کنندگان خودرو شخصی، خانواده ها پرداخت می

( و بازدهی بالا خواهد رفت )سطح دوم(. زمانی هم که از شود
ها زان آلودگیهای تجدیدپذیر استفاده شود، حتما  میانرژی

-کاهش خواهد داشت و امنیت بالا خواهد رفت و در انتها زیست

پذیری اجتماع و پایداری شهر را در عرصه حمل و نقل شاهد 
 خواهیم شد )سطح اول(.

 



0636-0634، صفحه 1041سوم، فصل پاییز، سال مطالعات علوم محیط زیست، دوره هفتم، شماره   

0601 

 

  منابع 
، پایان نامه )دبیرجن شهر مطالعه: مورد(سبز  اقتصاد پایه بر شهری پایدار نقل و حمل ریزیبرنامه ،(1630ابراهیمی، افسانه ) -

 کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور فردوس.

 و ریزیبرنامه ملی کنفرانس ششمین .نقل و حمل ریزیبرنامه در پایدار توسعه هایشاخص بررسی (،1636ضرغام ) احدی، -
 .شهری مدیریت

 های اقتصادیشاخص و ثرمو عوامل ارائه (،1390) حمیدرضا میابادی، حیدری محسن و نژاد، طاهری مهدی؛ جعفری، ستادیا -

 تهران. و ترافیک، نقل و حمل مهندسی المللی بین کنفرانس شهری، یازدهمین پایدار ونقل حمل در

 نظریه پایه بر شهری پایدار نقل و حمل بر مؤثر عوامل (، بررسی1632ثانی، محمد؛ مرادی، محمود و مرادی، افسانه )اسکندری -

 .20-16، صص 60ریزی شهری، سال دهم، شماره د(، پژوهش و برنامهبیرجن شهر: مطالعه سبز )مورد اقتصاد

 رویکرد با شهری ونقل حمل پایداری های شاخص ارزیابی(، 1630نیا، جمیله )براری، معصومه؛ رضویان، محمدتقی و توکلی -

 .113-150، صص 65)مطالعه موردی: شهر ساری(، آمایش جغرافیایی فضا، سال هشتم، شماره  سبز اقتصاد

 هدفی، چند از تحلیل استفاده با ایران در نقل و حمل پایدار توسعه بررسی (،1388) شیما پور، رزآبادی عباس و امیر رصافی، -

 .03-62صص .2 شماره یازدهم، دوره زیست، محیط تکنولوژی و علوم

 شهر مشهد )نمونه یمرکز ناحیه بر نقل و حمل سوء آثار کاهش جهت در راهبردی ریزی برنامه. (1602پیمان ) صفایی، -

 .بهشتی شهید دانشگاه شهرسازی. ارشد کارشناسی رساله) مشهد شهر مرکز موردی: محدوده

 به دستیابی جهت شهری در درون عمومی نقل و حمل سیستم مدیریتی ارزیابی (،1393) عراقی مرتضی، و اللهید پور،غلام -

 تاکید با شهری مدیریت و ریزی المللی برنامه بین کنفرانس نششمی ،بیرجند( شهر موردی: )مطالعه شهری پایدار نقل و حمل

 مشهد. اسلامی، شهر های بر مولفه

پایدار  نقل و حمل راستای در سفر تقاضای مدیریت بر تحلیلی ،(1630) جمیله نیا، توکلی و مظفر صرافی، و صابر محمدپور، -
 .110-156 صص ، 21 پیاپی شماره ششم، لسا ای،منطقه ریزیبرنامه تهران(، شهر پژوهش: کلان مورد(شهری 

 شهری،زیست حفظ محیط سوی به حرکت پذیر زیست شهر ایجاد پایدار برای نقل و حمل ریزیبرنامه (،1632محمد ) مویدی، -

 .نقل و حمل هایملی زیرساخت کنفرانس اولین

- Banister, D. (2005). Unsustainable Transport: City Transport in the New Century, 

London Rutledge 
- Gilbert, R., Irwin, N., Hollingworth, B. & Blais, P. (2002). Sustainable 

Transportation Performance Indicators (STPI) Project. Canada: Center for 

Sustainable Transportation. 

- Hardy, K. D. (2011). Sustainability 101: A primer for ITE members. ITE Journal, 

PP. 28-34. 
- Hidalgo, D. & Huizenga, C. (2013). Implementation of sustainable urban 

transport in Latin 

- Litman, T. (2015). Developing indicators for sustainable and livable transport 

planning, Victoria transport policy instituted, Transportation research record. PP. 

10-15. 

- Ogony Odiyo, J., Bikam, P.  & Chakwizira, J. (2022). Green Economy in the 

Transport Sector a Case Study of Limpopo Province, South Africa, published 

company Springer Nature Switzerland, PP. 21–36. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-86178-0_3#auth-Nthaduleni_Sam-Nethengwe


0636-0634، صفحه 1041مطالعات علوم محیط زیست، دوره هفتم، شماره سوم، فصل پاییز، سال   

0602 

 

Identifying Factors Affecting Sustainable Urban Transportation 

with Emphasis on Green Economy (Case Study: Ardabil City) 
 

Hatef Hazeri1* ;  Mansour Rahmati2 

*1- Associate Professor, Department of Management and Economics, Mohaghegh Ardabili 

University, Ardabili, Iran. 

2- Associate Professor, Department of Geography and Urban and Rural Planning, 

Mohaghegh Ardabili University, Ardabili, Iran. 
*Email Address: hatef_hazeri@yahoo.com 

 

Abstract  

Introduction  
Today, increasing car use and dependence on urban environments has created numerous 

problems such as pollution, traffic, and the wasteful use of fossil fuels. Therefore, identifying 

the factors affecting the sustainability of urban transportation by emphasizing the green 

economy and providing appropriate solutions can be fruitful in the sustainability and 

economic development of cities. Given the importance of this issue, this study seeks to 

identify the factors affecting sustainable urban transportation.Ardabil city, as a case study of 

this research, is the capital of Ardabil province, where a high volume of urban traffic takes 

place. The high concentration of the service sector in this city increases the volume of urban 

traffic during the day. This causes traffic, noise pollution and the resulting environment. 

Restrictions of Ardabil transportation system such as non-overlap of urban lines by various 

means of public transportation, including taxis and buses, high share of informal passengers 

in the movement of citizens, unnecessary traffic, insufficient monitoring of transportation 

systems Increasing the distance between business and non-business trips and the inadequacy 

of the structure and quality of the road network to facilitate transportation, low use of 

bicycles in order to achieve clean transportation, insufficient attention to the principle of 

pedestrian-centered city, etc. Creates a sustainable transportation system in the city of 

Ardabil.In this regard, and due to the increasing need for transportation, the creation of a 

sustainable urban transportation system is of great importance and in this regard, the main 

purpose of this study is to analyze and identify the components and factors affecting Creating 

a sustainable transportation system with emphasis on green economy in Ardabil. 

 

Methodology  
This research is descriptive-exploratory in terms of method and applied in terms of purpose. 

The data required for this research were collected through documentary and field 

(questionnaire). The statistical population of this research is experts familiar with the subject 

of Ardabil urban transportation and the theory of green economy. Due to the uncertainty of 

their number and the ambiguity in their familiarity with the subject of the research, the 

snowball method was used to identify experts. In this regard, the number of sample experts 

continued to gain better knowledge and theoretical saturation in the received answers 

(proximity and repetition of answers), and finally reached 10 people. In this regard, after the 

initial factors / components were extracted through library studies, the mentioned experts 

were interviewed, and after summarizing the factors, their content validity was obtained, and 

finally, a specialized questionnaire on the effectiveness of the factors was opened. It was also 

evaluated by the same 10 relevant experts. It should be noted that content validity (CVR) 

method was used for research instrument validity, retest method for its reliability and 

structural-interpretive modeling (ISM) and MICMAC analysis were used for data analysis. 

 

Conclusion  
The conclusion is that overcoming the issues and problems caused by transportation and 

finally achieving stability, requires identifying the factors that affect it. For this reason, the 

interpretive structural research model seemed useful due to the use of expert opinions and its 
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desirable content validity, because it can reduce the complexity of the subject and an 

acceptable understanding of the subject by specifying the priority. ¬ lead us to make better 

decisions.In this research, based on this research logic, we tried to identify the most important 

factors affecting sustainable urban transportation in Ardabil and to analyze the impact of each 

of them on each other. In this regard, the results showed that among the 37 factors initially 

identified, 12 factors (safety factors, development of non-motorized transport, motor vehicle 

travel, access to transportation services and energy efficiency, social livability and air 

pollution The quality of planning, transportation culture, transportation costs, electronic 

communications and smart tools and equipment) were recognized as the final factors 

affecting sustainable urban transportation, and among these, the most power to influence 

factors. The quality of planning and intelligent tools and equipment, and the least of which is 

related to security factors, community viability and air pollution. But in this regard, what is 

important is to achieve a combination of influential variables.The results of factor leveling 

also showed that the factors affecting sustainable urban transportation in Ardabil can be 

classified into four levels. Electronic communications, smart tools and equipment, 

transportation culture, access to transportation services and motorized travel are at the lowest 

level and act as the foundation stones of the model, in a way that identifies Factors affecting 

sustainable urban transportation in Ardabil should start from this level or factors. Because 

these factors have the greatest impact on other factors and are at the highest level (first level), 

security factors, community viability and air pollution. These factors have less provocative 

power and more dependence. In fact, these factors are less effective but more effective.The 

results of factor classification also showed that security factors, development of non-

motorized transportation, travel of motor vehicles, access to transportation services and 

energy efficiency have a weak influence and dependence. In contrast, socially viable factors 

and air pollution are more affected by other factors and are systemically effective and 

dependent elements, and finally, the quality of planning, transportation culture, transportation 

costs, electronic communications and Intelligent tools and equipment are key factors in 

sustainable urban transportation. These factors, which have high penetration and low 

dependence, can have the greatest impact on the sustainability of urban transportation. These 

factors act as the structural cornerstone of the system and in order to fundamentally change 

the performance of the system, they must be emphasized in the first place.Based on the 

research findings, it can be concluded that the sustainability of urban transportation from the 

perspective of green economy, to the key factors of planning quality, transportation culture 

from a social dimension, transportation costs from the dimension The economy and 

electronic communications and smart tools and equipment depend a lot on the smart city 

dimension. In emphasizing these factors, we should not ignore other factors raised in the 

present study.In general, the factors are systematically related to each other and in terms of 

hierarchy (priorities and levels obtained) the factor of the population having the Internet to 

improve the transport culture and also use the credit card system instead of preparing and 

buying Tickets, installation of smart cameras and installation of traffic signs will provide the 

transportation system. Will be effective (fourth level). The set of factors mentioned in a way 

indicates the existence of the program in the field of transportation and the continuity of 

acceptance and comprehensiveness of the planning that will lead to the development of non-

motorized transportation, ie walking or cycling (third level). When the measures are on 

schedule, the costs will certainly be reduced (costs of accidents, road network, parking and 

other traffic services paid by private car users, families) and the efficiency will be increased 

(level Second). When renewable energy is used, the amount of pollution will definitely 

decrease and security will increase, and finally we will see the viability of the community and 

the stability of the city in the field of transportation (first level). 
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