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 چکيده
شود زيست ميپديده رو به رشد افزايش جمعيت و توسعه شهرها باعث ايجاد ترافيك و آلودگي محيط

ترين شود. اين مسئله يكي از مهمو به دنبال آن پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي بسياري را موجب مي

 عنوان يكيقل عمومي کارا و مؤثر بهونهاي حملمعضالت جوامع شهري است که استفاده از سيستم

ه ب استاز بهترين راهكارها در جهت رفع اين مشكالت در بين برنامه ريزان و مديران شهري مطرح 

ونقل عمومي در همين منظور هدف پژوهش حاضر بررسي و تحليل موانع اقتصادي توسعه حمل

ر ماهيت به علت توصيف شهر اهواز است. تحقيق حاضر ازنظر هدف کاربردي است ازنظکالن

ايشي  تحليلي با رويكرد پيم -ونقل توصيفي و ارزيابي الگوهاي اثرگذار بر حمل ونقلهاي حملويژگي

است. جامعه آماري موردمطالعه مناطق هشتگانه شهرداري اهوازاست،جهت گرداوري اطالعات از دو 

شده سب با تكنيك دلفي استفادهنامه و مصاحبه( متنااي و ميداني )پرسشروش مطالعات کتابخانه

اي باز و بسته بر ونقل عمومي پرسشنامهاست. براي ارزيابي ميزان اهميت موانع اقتصادي در حمل

هاي نفر از متخصصين دانشگاهي و سازمان 01تدوين شد و بين  AHPگيري اساس مدل تصميم

 .مورد آناليز قرار گرفتند  expert choiceافزار مرتبط توزيع شد و در پايان نظرات  افراد خبره در نرم

هاي سپاري، نرخ کرايه، کمبود اعتبارات، باال بودن هزينهدهد که عدم بروننتايج اين تحقيق نشان مي

ي ونقل عمومترين موانع اقتصادي توسعه حملعنوان مهمهاي نگهداري بهاستهالک، باال بودن هزينه

( و نرخ کرايه و تغييرات آن با وزن 922/1اعتبارات با وزن )در اين ميان کمبود  اهواز ميباشند که

 ( به ترتيب بيشترين و کمترين ارجحيت را داشتند.012/1)

ونقل عمومي، توسعه حمل ونقل عمومي، موانع اقتصادي، ، فرايند حمل اژگان کليدي:و

 ، اهواز(AHP)مراتبي تحليل سلسله

 

 

 

                                                           
يل بررسی وتحل "ت عنوان اين مقاله مستخرج شده از پايان نامه کارشناسي ارشد رشته جغرافيا وبرنامه ريزي شهري دانشكده علوم زمين دانشگاه شهيد چمران اهواز تح

 .ميباشد "توسعه حمل ونقل عمومی درکالنشهراهوازموانع 
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 4 اميد سعيدي،  3 ي، محمد علی فيروز 2 مرتضی نعمتی،  1 مجيدگودرزي
 استاديار گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه شهيد چمران اهواز. 0
 .شهيد چمران اهوازاستاديار گروه جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه  9
 .دانشيار گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه شهيد چمران اهواز 3
 .ريزي شهري، ، دانشگاه شهيد چمران اهوازدانشجوي کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه 4

 
  نام نويسنده مسئول:

 مرتضی نعمتی

ونقل عمومی بررسی و تحليل موانع اقتصادي توسعه حمل

 در کالنشهراهواز
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 مقدمه
عه حوزه هاي حياتي عوامل زيادي موثر هستند که يكي از کليدي ترين اين عوامل حمل ونقل فورالن وفاگون ميگويند  براي توس

ت بيان ميدارند که امروزه حمل ونقل أبازاسي وسيس[44ساکنين شهري است] يبطورعام براي تمام مردم وحمل ونقل عمومي شهري برا

ارزيابي واندازه گيري زيرسيستم هاي آن بسيارمهم است يكي از  ازآنجا که شهرها سيستم پيچيده اي دارند و هسته مطالعات شهري است

ونقل تأثير شكل سيستم حمل[44] مهمترين اين سيستم ها سيستم حمل ونقل شهري است که عنصرکليدي در حرکت انسان وکاالست

شود، روند توسعه مشاهده ميحالزيادي بر روش مسافرت مردم دارد. با رشد سريع اقتصاد و افزايش جمعيت که معموالً در کشورهاي در

قدان ونقل تأثير مستقيم دارد؛ که در فگسترش پراکندگي شهري و تحرک خودرويي افزايش ميابد. اين مسئله بر شكل و الگوي تقاضاي حمل

هاي اضافي در زيرساخت ها و موارد ديگر منجر به هزينههاي تراکم، اصالح کرايههاي پارکينگ، هزينههاي درست مانند هزينهمشياجراي خط

[.که روند رسيدن به توسعه 33کند ]شود و در اين حال مسائل محيطي، اقتصادي و اجتماعي زيادي را ايجاد ميونقل و عمليات آن ميحمل

کوشند با رود، کشورهاي مختلف ميهاي امروزي به شمار ميهاي دولتترين دغدغهتوســعه، به عنوان يكــي از اصلي را کند کرده است.

ه ـافـزايش شـتاب فراينـد توسعه، عالوه بر بهبـود سـطح رفـاه جامعـه، جايگاه و نقـش خـود را در معـادالت جهـاني ارتقا دهند دستيابي ب

 ونقل عموميصورت عام و حملونقل بهترين اين بسترها حمل. يكي از مهم[00چنـين هـدفي مستلزم ايجـاد بسـترهاي مناسـب اسـت ]

 صورت خاص است.درونشهري  به

شهرها مـوتـور اقتصاد جهاني باشد. ا گـر بپذيريم کالنونقل ميشهرها، مـوضـوع حملهاي پـيـش ِ روي کالنترين چالشاز مهم 

رض جدي ونقل شهري عوادارد. در مقابل ناکارآمدي سيستم حملونقل است که اين موتورها را کارآمد نگه ميهستند، آنگاه شبكه حمل

 [.01گردد ]محيطي همانند آلودگي هوا و پيامدهاي منفي اجتماعي و اقتصادي را به دنبال خواهد داشـت و باعث ناکارآمدي عملكرد شهر مي
در  ايافته، برخوردار از دانش پيشرفته، توانساله جمهوري اسالمي ايران، جامعه ايراني بايد توسعهانداز بيستدر سطح ايران مطابق سند چشم

هاي افزاري و توليد علم باشد. دربند دوم سياستتوليد علم و فناوري، داراي جايگاه اول علمي و فناوري در سطح منطقه، با تأکيد بر جنبش نرم

بع اونقل و مديريت و منهاي حملوري تا رسيدن به سطح عالي از طريق پيشرفت و بهبود روشافزايش بهره»ونقل به کلي نظام در بخش حمل

رود که روزانه عنوان يكي از ارکان جابجايي انسان وکاال در ايران به شمار ميونقل عمومي به[. حمل09شده است ]تصريح« انساني و اطالعات

ونقل عمومي شهري در تمام شهرهاي ايران دچار يك سري از مسائل و مشكالت کند. سيستم حملحجم عظيمي از مسافروکاال را جابجا مي

 اند.ي است که در هر شهري نسبت به شهر ديگر با توجه به تنوع فرهنگي و اجتماعي و محيطي شهرهاي ايران باهم متفاوتاقتصاد
ي پيشرفت، در جهت دستيابونقل عمومي موانع اقتصادي هستند که روند روبهترين موانع پيشروي حملترين و مهمامروزه يكي از اصلي

ا کارهايي مناسب ارائه شود تش کرده است؛ که نياز است اين موانع شناسايي شوند و متناسب با اين موانع راهونقل را دچار چالبه توسعه حمل

 ريزي شهري است محقق گرددترين اهداف برنامهآسايش شهروندان که يكي از مهم

ونقل ريزي توسعه حملاي براي برنامههونقل عمومي دريك شهر ضرورت پايرو ارزيابي وتحليلي بر موانع اقتصادي در توسعه حملازاين 

هاي آن نظير، تراکم، تعداد، کيفيت هاي شهري و توجه به ويژگيونقلهاي مختلف حملونقل عمومي بايستي به لحاظ شيوهاست. چرا که حمل

د، اولين چيزي که به ذهن انسان شوونقل عمومي ميشهر اهواز زماني که سخن از حملدر کالن و... در راستاي رفاه شهروندان گام بردارد.

 ونقل همگاني در سطح شهراست.هاست؛ که اين مسئله ناشي از وجود اين دو شيوه حملها و تاکسيشود، تراکم مسافر در اتوبوسمتبادر مي

 هايپيشه روي ساير شيوهبرداري نرسيده است بنابراين نياز است تا موانع ونقل ريلي اهواز به بهره( حمل0323ازآنجاکه تاکنون )فروردين

 ريزي شود.ونقل عمومي فعلي شهر اهواز( برنامهونقل عمومي موجود مورد ارزيابي قرار گيرند تامتناسب با اين شيوها )حملحمل

 در ترين موانع اقتصاديگويي به اين سؤال است که به راستي مهمبنابراين اين مقاله در جهت دستيابي به هدف خود به دنبال پاسخ

 شهرهاي مهمعنوان يكي از کالنبه اين شهرونقل عمومي درون شهري کدامند؟ووضعيت آنها درکالنشهراهوازبه چه صورتي است؟ توسعه حمل

صورت شفاف، متوليان امر و ونقل به اين شهر همواره با موانع اقتصادي مواجهه بوده است، آسيبي که تقريباً بهايران از همان بدر ورود حمل

هاي ميداني و رجوع به منابع مختلف روش ها، معيارهايي از طريقان اجرايي به آن واقف هستند. براي رفع بخشي از اين آسيبمتصدي

ونقل عمومي اهواز هستيم نياز به يك سري آمده است، ازآنجاکه ما در اين مقاله به دنبال بررسي وتحليلي بر موانع در توسعه حملدستبه

 ها اعمال شود که درادامه آنها راشرح خواهيم داد.ونقل عمومي روي آناقتصادي حمل معياراست ،تا موانع
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 پيشينه تحقيق
 سطح در عمل برزيل براي هندبوک: مدرسه روستايي نقل و حمل سپاري درمقاله اي باعنوان برون 9101وهمكاران درسال  9کاروز

 اي قاعده هيچ حال، اين با. دارد قرار شهرداري و دولت مسئوليت تحت( 3RST) روستايي مدرسه نقل و حمل برزيل، شهري ،ميگويند  در

 اداره توسط ضعيف خدمات کنترل نا کارآمد  داد  قرار هاي شيوه با برزيل در RST .ندارد وجود ضروري خدمات اين ارائه هدايت براي روشن

 تجاري معيارهاي براساس را خدمات تا سازد مي قادر را اپراتورها بترتي اين به ضعيف، خدمات جريمه، براي قانوني ابزار فقدان و مدرسه

 ريزي برنامه سازماني، هاي مهارت بايد شهرداري و دولتي مقامات مدارس، نقل و حمل کيفيت بهبود به کمك منظور به دهند. ارائه خودشان

 دهند. توسعه را الزم نظارتي و

اثر ماليات و  خصوصي در حمل و نقل-يك مدل استراتژيك از مشارکت هاي عموميدرمقاله اي با عنوان  9109الكس آناس  درسال 

 هعرض و مالي قيمت گذاري، که دهد مي ارائه بهينه تخصيص براي را  نظري چارچوب يك  ،ساختار هزينه بر روي زنده ماندن سرمايه گذاري

 تيبانيپش شهر وجود کارايي  از اقتصادي هاي مقياس گرفتن ظرن در بدون عمومي ونقل حمل تكنولوژي. کند مي بررسي را شهري نقل و حمل

 [.49کند ] نمي

درمقاله اي با عنوان ارزيابي کيفيت شبكه حمل ونقل عمومي به اين نتيجه رسيدند که يك شبكه حمل  9109کارمو وهمكاران درسال 

سب باشد وبه موقع تكامل پيدا کند وتغييرات آن براي ونقل عمومي زماني براي جمعيت رضايت مند است که در ارائه خدمات اجتماعي منا

بهبود خدمات بايد مورد تجزيه وتحليل قراربگيرند وتكنولوژي هاي مدرن براي شارژکردن کاررت هاي کرايه ودسترسي سريع را فراهم 

 [.31کرد]

مدلي براي ارزيابي ونقل در شهر بنگلور  درمقاله اي با عنوان ارزيابي تاثيرپايداري خط مشي هاي حمل 9104رائول وهمكاران درسال 

ند داده اپيشنهاد  محيطي، اقتصادي و اجتماعي هاي حمل و نقل مختلف مبتني بر تغييرات در سه پايه پايداريها و پروژهمشيتاثير خط

عد از مطرح کردن خط قبل و ب CSI)4 (هاي پايداري و در نتيجه شاخص پايداري ترکيبيهاي مختلف پايهشناسي از تعيين شاخصوشر

مشي حمل و نقل با ها بعد از سنجش آنها ارزش شاخص در سناريوي خطاز مجموع همه اين شاخص مشي حمل و نقل تشكيل شده است

 [.33]شودمشي کسب مياستفاده از تغيير حالت به دست آمده از مدل انتخاب حالت همراه با متغيير خط
 

 پيشينه داخلی
ان کشورمان به منظور ارزيابي چالشهاي حمل ونقل طور عام و حمل و نقل عمومي   به طور خاص پرداخته اند درسطح ايران نيز محقق

 که به  برخي ازآنها درزير اشاره ميشود:

(درمقاله اي با عنوان اولويت بندي موانع توسعه مشارکت عمومي وخصوصي دربخش 0320مهدي شاهداني ،غياثي  وموسي بيگدلي )

ان با استفاده از مدلهاي تصميم گيري چند معياره نشان داده اند که مولفه هاي مربوط به محدوديت هاي بازار وسرمايه حمل ونقل اير

 [.90ودسترسي به تامين مالي مهمترين موانع شناخته شده اند]

 نقل و حمل توسعه و بودبه راهكارهاي و موانع ( در پايان نامه کارشناسي ارشد خود  با عنوان  بررسي0320شعباني فرد جهرمي)

 شهابخ اين که شود ناشي بخش پنج از تواند مي ماهيتا وجهي چند نقل و حمل توسعه موانع و کشوربيان ميدارد که مشكالت در چندوجهي

 [02است] بخشهايي زير داراي يك هر خود نوبه به

ه بيان ميكنند ک ه حمل و نقل پايدار در شهر تهرانبررسي موانع و مشكالت دستيابي ب( درمقاله اي با عنوان 0323فيضي و احمدي ) 

ايل ناشي از مس هران به عنوان بزرگ ترين کالنشهر خاورميانه با مشكالت جدي در حمل و نقل شهري مواجه است. اين مشكالت تا حد زياديت

اختاري وکالبدي، موانع اجتماعي و خاص و ويژگي هاي منحصر به فردي است که در يك تقسيم بندي کلي به مديريتي و اجرايي، موانع س

 [.93]فرهنگي و نهايتاً موانع مالي و اقتصادي تقسيم مي شود

 در شهري يكپارچه نقل و حمل شدن اجرايي براي الزم اقدامات بررسي و درمقاله اي با عنوان تحليل 0324فالح منشادي وهمكاران 

 اماتياقد تهران شهري حمل ونقل يكپارچه سازي براي اجرايي اقدامات بين از که  به اين نتيجه رسيدن تهران  شهر: موردي نمونه کالنشهرها؛

 شدن جراييا براي بيشتري موانع مقابل در و دارند بيشتري اجرايي پتانسيل مي پردازد حمل ونقلي مختلف مدهاي بين يكپارچه سازي به که

                                                           
2. Cruz  
3 Rural school transportation 
4 Combined Sustainability Index 
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 در اقدام هر شدن اجرايي  الزامات و فرصتها و موانع مهم ترين قيق خودتح نهايي  جدول در. دارد وجود سازماني و مديريتي يكپارچه سازي

 [.94است] شده معرفي تهران

تفاوتي که اين مقاله با ساير اثرات مشابه دارد جزئي بودن موضوع نسبت به شيوه خاصي از حمل ونقل است به طوري که درميان 

ست وروي شيوه خاصي از حمل ونقل )همگاني( تاکيد دارد.وقلمرويي را به عنوان چالشهاي موجود حمل ونقل به موانع اقتصادي اشاره کرده ا

محدوده مطالعاتي خود قرارداده است که درافزايش چالشهاي اقتصادي حمل ونقل نه تنها عوامل انساني دخالت دارند بلكه عوامل طبيعي نظير 

ه نگير آن است که اين مسئله با عث باالرفتن استهالک وافزايش هزينآلودگيهاي زيست محيطي نيزنسبت به سايرشهرهاي ايران بيشتر گريبا

هاي نگهداري حمل ونقل همگاني درقلمرو مورد مطالعه گرديده است ودرنتيجه باعث بروز مانعي بزرگ برسر توسعه حمل ونقل عمومي 

توسعه حمل ونقل عمومي کمترمورد توجه قرارگرفته گرديده است.تفاوت ديگر اين مقاله با ساير اثرات مشابه توجه به معيارهايي است که در

اند معيارهايي نظير )قانونمداري يا يادگيرنده بودن که برآموزش محوري تاکيد ميكند (مولفه هايي هستند که درتوسعه حمل ونقل عمومي 

 کمترمورد ارزيابي قرارگرفته اند.

 محدوده مورد مطالعه

کشورواقع است دربخش مرکزي شهرستان اهواز قراردارد وبه عنوان مرکز استان خوزستان شهراهواز که دراستان خوزستان جنوب غربي 

درجه  4۵مختصات شهر اهواز در  .شودعنوان يكي از شهرهاي وسيع ايران، محسوب ميهكتار، به 0۵141شناخته ميشود شهراهواز بامساحت 

 دهد.نقشه شماره يك موقعيت شهر اهواز رانشان مي[.31رتفاع دارد]متر از سطح دريا ا 0۵درجه عرض شمالي قرارداد و  30طول شرقي و 

 (: موقعيت شهر اهواز1شکل)

 
 ماخذ)استانداري خوزستان ترسيم نگارندگان(

 

 روش تحقيق
 ونقل عمومي است. ازنظر ماهيتتحقيق حاضر ازنظر هدف کاربردي است. چون به دنبال ارزيابي و تحليل موانع اقتصادي در توسعه حمل

ونقل توصيفي و تحليلي با رويكرد پيمايشي است جهت گرداوري ونقل و شناسايي الگوهاي اثرگذار بر حملهاي حملبه علت توصيف ويژگي

شده است جامعه آماري مورد مطالعه مناطق هشت گانه نامه، و مصاحبه( استفادهاي و ميداني )پرسشاطالعات از دو روش مطالعات کتابخانه

ونقل عمومي اهواز متناسب با تكنيك دلفي از طريق تدوين يك پرسشنامه منظور شناسايي موانع اقتصادي در حملاز است. ابتدا بهشهرداري اهو

 آوري و شناساييترين موانع اقتصادي جمعهاي مرتبط و رجوع به منابع مختلف مهمنفرازمتخصصين دانشگاهي و کارکنان سازمان01باز به 

بر اساس مدل  4اي بستهونقل عمومي پرسشنامهي براي ارزيابي ميزان اهميت موانع اقتصادي در حملسازشد پس از غربال

افزار ها نظرات افراد خبره در نرمآوري پرسشنامهتدوين شد و بين خبرگان قلمروموردمطالعه توزيع شد پس از جمعAHPگيريتصميم

expert choice  دل اي اچ پي به شرح زير است.مورد آناليز قرار گرفتند.که محاسبه م 

                                                           
 .پرسش نامه درپايان مقاله پيوست شده است.4
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 .که از رابطه شماره يك بدست ميآيد  AHPمرحلة اول: محاسبة بردار 

(1) 

 

 
 .(که از رابطه شماره دو بدست مب آيد L)مرحلة دوم محاسبة ضريب سازگاري, بدست آوردن 

 (9) 

 .آيد شماره سه  بدست مياز معادلة  CIمرحلة سوم: محاسبة ضريب سازگاري, بدست آوردن 

 

(3) 

 مي باشد. شماره چهاراز معادلة  CRمرحلة چهارم محاسبة ضريب سازگاري, بدست آوردن 
 

(4) 

 

 

 مبانی نظري 

تر ارتباط بين عملكردهاي گوناگون شهري را نظام ارتباطات ايجاد ارتباط ميان اجزا يا به بيان سادهونقل عمومی:ونقل و حملحمل

شود که داراي اشكال ونقل يا ترابري خوانده ميعملكردي و کاربردي است نظم ارتباطي از عملكردي حملميگويند که خود داراي دو وجهه 

ونقل ماهيتي چندبعدي (. بنابراين حمل2،0321صورت عمومي و خصوصي است )سعيدنيا:متفاوت پياده، سواره، مسافر و حمل کاال که به

ونقل همگاني در هاي توسعه مبتني بر حملاولين پروژهونقل عمومي است. ها حملونهگهاي مختلفي دارد که يكي ازاين[ و گونه34است]

بوده است  91و اوايل قرن  02رو در اواخر قرن هاي ماشينهاي شهري با خيابانآهن و حومههاي اطراف خطوط راهصورت توسعهآمريكا، به

ونقل عمومي با تأکيد بر تلفيق [.مبتني بر حمل32جا حاضر است]ليت و در همههاي فعاطور فزاينده در همه زمينهمفهوم توسعه که به[.99]

ونقل عمومي در چهارچوب اصول نوشهرسازي و رشد هوشمند با ايجاد محالتي پايدار به دنبال تحقق اهدافي بدين شرح کاربري زمين و حمل

سواري، روي، دوچرخههاي متعدد براي جابجايي افراد همانند پيادهگزينه ونقل عمومي و افزايش تعداد مسافران آن، ارائهاست؛ پشتيباني از حمل

برداري از تنوع سامانه دريك زماني بهرهويژه همونقل عمومي با سازوکارهاي متداول سكونت، کار، خريد، دسترسي بهاختالط سامانه حمل

هاي درآمدي هاي متعدد مسكن متناسب با گروهارائه گزينهها و محالت جذاب محله، بهبود کيفيت زندگي ساکنين از طريق خلق مكان

سواري، افزايش توسعه اقتصادي، و روي و دوچرخهتر در اثر پيادهمتفاوت، باال بردن کيفيت طراحي محيط، دستيابي به شيوه زندگي سالم

 [.4بيني پذيري روند توسعه ]افزايش پايداري و قابليت پيش
 

 ته در تحقيقمفهوم معيارهاي به کار گرف
ها اعمال شود بنابراين مفهوم ونقل عمومي روي آنمتناسب با هدف تحقيق نياز به  يك سري معياراست تا موانع اقتصادي حمل

 معيارهاي مورد استفاده درتحقيق به شرح زيراست:

 ه شامل مديريت کلي جابجاييکند کهاي آينده ترافيكي شهر را در سطحي راهبردي معين ميونقل يكپارچه ضرورتحمليکپارچگی: 

سازي تأمين دسترسي به کاالها، منابع، هاي مختلف سفر است هدف از يكپارچههاي جامعه و بهبود کيفي عملكرد روشانسان، کاال و فعاليت

 [.01خدمات، در عين کاهش نياز به سفراست ]

هاي مصرف سوخت فسيلي و مصرف ارضي کاهش آاليندهها هايي هستند که هدف آنونقل پايدار سيستمهاي حمل. سيستمپايداري:

توان با توجه به جامعه، اقتصاد و محيط که سه رکن حال ارائه دسترسي آسان براي مردم است پايداري هر نوع سيستم را ميطبيعي درعين

  [.33اصلي پايداري هستند ارزيابي کرد]

[. 41سازماني است                           ]پژوه، براي کمك به خلق نوعي فرهنگ ايجاد سازماني يادگيرنده يك مدل اقداميادگيرنده بودن: 

هاي انساني همه واسطه تواناييهايي براي تشويق خلق ارزش و رشد فردي و انسجام اجتماعي بهها و استراتژييك شهر يادگيرنده طرح

هاي حلتواند راهکند. شهر يادگيرنده ميي را از طريق مشارکت شناسايي ميکند. همچنين شهر يادگيرنده نيازهاي يادگيرشهروندان ايجاد مي

الي اهداف خود جاي ونقل عمومي بايد بسترهاي آموزش را در البهتوان گفت که حمل[. بنابراين مي2هاي محلي ارائه دهد]محلي براي چالش
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ونقل در ارتقا اصول شهروندي نقش مؤثري فرهنگي نيازاست که حملدهد چراکه امروزه براي رسيدن به يك زندگي مناسب و ارتقا يافته، 

داشته باشد.يكي از مهمترين پيامدهاي آموزش محوري حمل ونقل عمومي درراستاي به توسعه رسيدن اين شيوه حمل ونقل است چراکه 

اين شيوه تشويق ميشوند که درنتيجه کارايي  اگرحمل ونقل عمومي آموزش محوري را دراولويت برنامه هاي خودقرار دهد مردم به استفاده از

 حمل ونقل باال ميرود ودرآمدسرشاري  براي سازمان هاي زيرربط به دست مي آيد.

هاي مهم توسعه شهري است بايد مورد ارزيابي ويژه قرار گيرد. روند سريع ونقل عمومي کارآمد يكي از شاخصکه حملازآنجاييکارايی: 

هاي صوتي، ترافيك سنگين و آلودگي ونقل عمومي باعث افزايش زمان جابجايي، آلودگيهاي مناسب حملساختشهرنشيني وعدم وجود زير

ونقل حل مناسب جهت حل مشكالت حملزيست شهري شده است. و نياز داريم نحوه نگرش و تفكر خود را براي رسيدن به راهمحيط

زيست ونقل شهروندان، حفظ محيطهزينه حمل ي در اين زمينه در جهت کاهشريزي شهرشهري تغيير دهيم. و بايد اهداف برنامهدرون

جلوگيري از اتالف وقت و در کنار آن افزايش ايمني باشد؛ که اين روند باعث افزايش کارايي اقتصاد شهري، کاهش مصرف انرژي، عدالت 

و باکيفيت مناسب و همچنين ونقل ايمني اجتماعي و ارائه خدمات بهتر خواهد بود.لذا بايد بستر مناسب براي دسترسي شهروندان به حمل

 شهري است.ونقل درونمعضل ترافيك فراهم شود که اين امر نماد کارايي بودن حمل

هاي عنوان سيستمشوند بهکاربرده ميونقل بههاي حملهايي که براي مديريت سيستمانواع فناوري: 6هوشمند سازي حمل ونقل

-ونقل بيشتر و اثرات زيستکاربرده شوند ايمني، امنيت، کارايي سيستم حملا دقت بهشود که اگر ب( شناخته ميITSونقل )هوشمند حمل

تواند در مديريت چگونه مي ITSتوسعه درگيران هستند، اين است که يافته و درحالمحيطي آن کمتر خواهد بود. چالشي که شهرهاي توسعه

سو عنوان توان از يكفراهم کرد و چگونه مي ITSتوسعه هماهنگ براي توان دريك بستر ها کمك کند، چگونه ميونقل به آنسيستم حمل

هاي عمومي خود ارتقا را دارد، قابليت ITSونقل که قصد استفاده از هاي حملعنوان مدير سيستمو از سوي ديگر به ITSآوري خريدار فن

 [.33داد ]

ونقل عمومي بسترهاي مداري باشد به اين معني که بايد حملبايست قانونونقل مي. يكي از معيارهاي مهم حملمداري :قانون

ونقل عمومي بايد در جهت رعايت قانون چه مقررات شهري و چه رعايت حقوق عرفي مداري را براي شهروندان احيا کند به عبارتي حملقانون

 اعم از حقوق مسافر با مسافر، راننده با مسافر، مسافر با کارکنان و...( گام بردارد.

 

 کاربرده شده در تحقيق:موانع اقتصادي به
شهر اهواز از طريق مصاحبه با افراد کارشناس و رجوع به منابع مختلف ونقل عمومي کالنمنظور تحليل موانع اقتصادي حملبه

 ها در جدول شماره يك آمده است:اند که توضيحاتي مختصر در مورد آنشدهآوريجمع

 شده در تحقيقاقتصادي استفاده( مفهوم موانع 1جدول شماره )

 توضيح موانع

عدم 

 سپاريبرون

[ در 44شدن به يك سالح استراتژيك است]اي در حال تبديلطور فزايندهسپاري بهدر شبكه کنوني اقتصاد جهاني، برون

داستفاده ور گسترده مورطهاي مديريتي شده که بهمشيسپاري تبديل به يكي از خطتالش براي ايجاد رقابت سازماني، برون

ها مانده است، البته سازمانعنوان يكي از موضوعات مهم در تحقيقات علمي باقيسپاري بهگيرد. درنتيجه، برونقرار مي

صورت ناموفقي انجام سپاري، به منافع متعددي دست يابند، باوجوداين، اگر اين عمل بهانتظار دارند که از طريق برون

سپاري به شكل خريد مداوم خدمات و قطعات از يك شرکت [..برون40ددي با آن همراه خواهد بود]گيرد، خطرات متع

طور مستقيم تحت ونقلي که به[.حمل44شده است]شود که از قبل توسط شرکت برونسپار تأمينخارجي تعريف مي

ونقل [. حمل49روري وجود ندارد]اي روشن براي هدايت ارائه اين خدمات ضمسئوليت دولت و شهرداري باشد هيچ قاعده

 سپاري شود.که به سمت توسعه حرکت کند نياز است برونعمومي براي اين

نرخ کرايه 

وتغييرات 

 آن

تواند يك مانع اقتصادي باشد پايين بودن از اين نظر که انگيزه تاکسي رانان ،اتوبوسرانان باال بودن و پايين بودن نرخ کرايه مي

ها اقدام به هاي زير ربط را به دنبال دارد اينكه شهرداري هرسال با توجه به تورم و ديگر شاخصنودرآمد ساير سازما

ونقل نوعي حق است و باال بودن کرايه هم ازآنجاکه ميل مردم را نسبت به حملکند، بهونقل عمومي ميافزايش قيمت حمل

                                                           
6 Intelligent Transportation 
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ونقل باشد؛ بنابراين بايد در باال يا پايين بودن سعه حملتواند يك مانع اقتصادي جدي بر تودهد هم ميهمگاني کاهش مي

 ونقل عمومي يك توازن صورت بگيرد.نرخ کرايه در حمل

باال بودن 

استهالک 

 تأسيسات

[ با توجه به 34شود ]هاي عمر مفيد آن، استهالک ناميده ميشده يك دارايي ثابت به سالفرايند تخصيص بهاي تمام

 هايهاي اقتصادي روندي سعودي دارند و سازمانونقل متناسب با تورم و ساير شاخصت حملکه استهالک تأسيسااين

ک ها هستند بنابراين باال بودن استهالمربوطه نيز براي ارائه خدمات بهتر به مردم موظف به تعميرات تأسيسات و زيرساخت

 باشد.ونقل عمومي ميتأسيسات يكي از موانع اقتصادي مهم در حمل

ود کمب

 اعتبارات

از اهميت فراواني  شهرهاهاي مردم و همچنين بهبود هواي کالنونقل عمومي براي کاهش هزينهضرورت توجه به حمل

 .دهدونقل عمومي را نميبرخورداراست که کمبود اعتبارات اجازه رشد شبكه حمل

اال بودن ب

هاي هزينه

 نگهداري

 مؤسسات براي را ناچيزي مزيت که اهميتکم و وربهره غير پشتيباني، زاراب عنوانبه نگهداري مقوله سنتي مديريت در

 عمليات ضروري بخش عنوانبه آالتماشين و تأسيسات نگهداري نوين، نگرش در است. قرارگرفته مدنظر دارد، دربر

 هايفعاليت در را توجهيلقاب افزودهارزش نگهداري اثربخش هاياستراتژي کارگيريبه و گيردمي قرار ها موردتوجهسازمان

 مورداستفاده توليدي مؤسسات در جهاني مقياس در اصل يك عنوانبه نگهداري دليل، همين به .گرددموجب مي توليدي

[. هرگونه تأسيسات و زيرساختي نياز به نگهداري دارد و حمل نقل عمومي از اين قاعده مستثنا نيست 04گيرد ]مي قرار

 ت.ونقل عمومي اسداشتن و...يكي از موانع اقتصادي حملهاي نگهداري اهم از حراست، پاکيزه نگهينهبنابراين باال بودن هز

 مآخذ)جمع بندي نگارندگان از موانع اقتصادي درمنابع مختلف(

 

 تجزيه تحليل ويافته هاي تحقيق
 موثر  نآ يافتگي درعدم توسعه که اقتصادي نعموا تا است معيارهايي به نياز عمومي ونقل حمل توسعه اقتصادي موانع بررسي منظور به

 . است شده مشخص دو شماره درجدول ها آن اقتصادي وموانع شده کارگرفته به هاي معيار گرددبنابراي ارزيابي است

 منتخب اقتصادي وموانع عمومی ونقل حمل توسعه معيارهاي( 2)شماره جدول

 سعه حمل ونقل عمومی درون شهريموانع اقتصادي تو معيارهاي توسعه حمل ونقل)منتخب(

 [92[و]94[،]01[،]۵] 7يکپارچگی حمل ونقل*:

 8پايداري حمل نقل*: 

 [30[و]94[،]0۵[،]03[،04[،]1[،]4[،]4[،]9]

 [.93[و]91[،]03[،]01[،]3] 9*:کارايی حمل ونقل

 [33[و]39[،]9۵[،]3[،]0] 10هوشمند سازي حمل ونقل*:

 11*:قانونمداري حمل ونقل

 12حمل ونقل *آموزش محوري

 

 عدم برون سپاري 

 باال بودن استهالک تاسيسات 

 باال بودن هزينه هاي نگهداري 

 نرخ کرايه وتغييرات آن 

 -کمبود اعتبارات 

 

 

 

 

 :باشندمي گويا دو شماره شكل در (AHP) مراتبيسلسله تحليل مدل اساس بر موانع و معيارها اين همچنين و

 

 

 

                                                           
7 Shipping integrity  
8 Stability of transportation  
9 Transportation efficiency  
10 Intelligent Transportation  
11 Freight rules  
12 Transportation axle training 
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 ونقل عمومی اهوازرها وموانع اقتصادي حملمراتب معيا(: سلسله2شکل شماره )

  
 مآخذ)نگارندگان(

 

 ونقلحمل توسعه معيارهاي تا شوند مشخص موردنظر معيارهاي از هريك اهميت که است نياز مراتبيسلسله درخت ترسيم از پس

 :است مشخص يك شماره نمودار و ود شماره جدول در معيارها اين از هريك بنديرتبه و وزن که شوند بنديرتبه اهميت ازنظر عمومي

 اهواز شهرکالن عمومی ونقلحمل توسعه معيارهاي نهايی وزن( :2) شماره جدول

 يادگيرنده بودن قانونمداربودن هوشمند سازي پايداري کارايی يکپارچگی

121/1 993/1 039/1 031/1 901/1 031/1 

 هاي تحقيق(مآخذ )يافته

 شهر اهوازونقل عمومی کالنيارهاي توسعه حملبندي مع(: رتبه1نمودار شماره)

 
 هاي تحقيق(مآخذ )يافته

 

هرچند به نظر ميرسد که کارايي بودن حمل ونقل مهمترين معيار توسعه حمل ونقل است وحمل ونقلي که کارابيي بااليي داشته باشد 

ات افراد کارشناس درقلمرومورد مطالعه ميتواند باعث توسعه ساير معيارهاي حمل ونقل با شد اما درهرصورت ازمجموع نظر

پايداري،قانونمداربودن ،کارايي،هوشمندسازي،يادگيرنده بودن ويكپارچگي ترتيب اولويت توسعه حمل ونقل عمومي درون شهري هستند. پس 
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ابي قرار گرفت که وزن و ونقل عمومي مورد ارزيترين موانع اقتصادي حملونقل عمومي مهمبندي معيارهاي توسعه حملاز وزن دهي و رتبه

 ها در جدول شماره سه و نمودار شماره دو مشخص است.بندي آنرتبه

 شهر اهوازونقل عمومی کالن(: وزن نهايی موانع اقتصادي حمل3جدول شماره)

 باالبودن هزينه هاي نگهداري کمبود اعتبارات باال بودن استهالک نرخ کرايه و تغييرات آن سپاريعدم برون

023/1 012/1 049/1 922/1 943/1 

 هاي تحقيق(مآخذ )يافته

 شهر اهوازونقل عمومی کالنبندي موانع اقتصادي توسعه حمل(: رتبه2نمودار شماره)

 
 هاي تحقيق(مآخذ )يافته

 

شهر اهواز به ترتيب ونقل عمومي کالنترين موانع اقتصادي در توسعه حملطور که در نمودار شماره دو مشخص است مهمبنابراين همان

زم است که السپاري، باال بودن استهالک و نرخ کرايه و تغييرات آنهاي نگهداري، عدم بروناولويت عبارتنداز کمبود اعتبارات، باال بودن هزينه

انع که بفهميم هريك از مونشهر اهواز بتواند به اهداف خود دست يابد. ايونقل عمومي کالنميزان اين موانع به صفر نزديكي پيدا کند تا حمل

 ونقلونقل عمومي چه اثري دارد بايد تحليل حساسيت هريك از موانع اقتصادي را روي معيارهاي توسعه حملبر روي معيارهاي توسعه حمل

 .دهدونقل عمومي نشان ميعمومي بسنجيم که نمودار شماره سه تحليل حساسيت موانع اقتصادي را روي هريك از معيارهاي حمل
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 ونقل عمومی( : تحليل حساسيت هريک از موانع اقتصادي روي هريک از معيارهاي توسعه حمل3نمودار شماره )

 
 هاي تحقيق(مآخذ )يافته

 

استخراج ميگردد،که دراين جدول وزن ورتبه هريك از موانع توسعه حمل ونقل عمومي نسبت  4جدول شماره3ازتفسير نمودار شماره 

 ا نشان ميدهد.به معيارها ر

 ( وزن و رتبه هريک از موانع توسعه حمل ونقل عمومی نسبت به معيارها4جدول شماره)

 موانع اقتصادي توسعه حمل ونقل عمومی

  يکپارچگی پايداري کارايی هوشمندسازي قانونمداري يادگيرنده بودن

 موانع وزن رتبه وزن رتبه وزن رتبه وزن رتبه وزن رتبه وزن رتبه

 عدم برون سپاري 21/1 1 91۵/1 9 99۵/1 0 033/1 3 913/1 4 039/1 4

1 3۵/1 4 24/1 4 ۵9/1 3 00۵/1 0 049/1 9 002/1 
نرخ کرايه 

 وتغييرات آن

4 094/1 1 003/1 4 091/1 3 013/1 9 01۵/1 0 93۵/1 
باال بودن 

 استهالک

 راتکمبود اعتبا 929/1 4 94۵/1 4 933/1 1 923/1 3 924/1 9 440/1 0

1 03۵/1 4 902/1 9 914/1 0 932/1 4 992/1 3 913/1 
باال بودن هزينه 

 هاي نگهداري

 مآخذ)يافته هاي تحقيق(

 

مشاهده است عدم برون سپاري حمل ونقل درکالنشهراهواز بيشترين اثرات را به ترتيب برروي طور که درجدول شماره چهار قابلهمان

 ري،يادگيرنده بودن ويكپارچگي دارد.کارايي،پايداري،هوشمندسازي،قانونمدا

 نرخ کرايه وتغييرات آن بيشترين اثررا روي پايداري،يكپارچگي،کارايي،قانونمداري،هوشمند سازي ويادگيرنده بودن دارد.

 دارد. يباال بودن استهالک بيشترين اثررا به ترتيب اولويت روي يكپارچگي، پايداري کارايي،هوشمندسازي،يادگيرنده بودن وقانونمدار

 کمبود اعتبارات بيشترين اثررا روي يادگيرنده بودن،قانونمداري،هوشمندسازي،يكپارچگي،پايداري وکارايي دارد.

باال بودن هزينه هاي نگهداري بيشترين اثررا به ترتيب اولويت برروي کارايي ، هوشمندسازي ،يكپارچگي ،پايداري،قانونمداري ويادگيرنده 

 بودن دارد.
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 ينتيجه گير
کوشند با افـزايش شـتاب فراينـد رود، کشورهاي مختلف ميهاي امروزي به شمار ميهاي دولتترين دغدغهتوســعه، يكــي از اصلي

توسعه، عالوه بر بهبـود سـطح رفـاه جامعـه، جايگاه و نقـش خـود را در معـادالت جهـاني ارتقا دهند دستيابي بـه چنـين هـدفي مستلزم 

موضوع صورت خاص است. ونقل عمومي بهصورت عام و حملونقل بهترين اين بسترها حمليكي از مهمرهاي مناسـب اسـت ايجـاد بسـت

عنوان مبحثي ضروري نقش بسيار حساس و مهمي در کيفيت و ساختار اقتصادي اجتماعي، يك جامعه ايفا ونقل عمومي امروزه بهحمل

 دهند.و نيازهاي جابجايي انسان را شكل مينمايد. چراکه اساس زندگي نوين شهري مي

پيشرفت، در جهت ونقل عمومي اهواز موانع اقتصادي هستند که روند روبهترين موانع پيشروي حملترين و مهمامروزه يكي از اصلي

اسب کارهايي منموانع راه ونقل را دچار چالش کرده است؛ که نياز است اين موانع شناسايي شوند و متناسب با ايندستيابي به توسعه حمل

يان صورت شفاف، متولريزي شهري است محقق گردد. آسيبي که تقريباً بهترين اهداف برنامهارائه شود تا آسايش شهروندان که يكي از مهم

ر بر موانع اقتصادي  دامر و متصديان اجرايي به آن واقف هستند موانع اقتصادي است. ازآنجاکه ما در اين مقاله به دنبال ارزيابي وتحليلي 

ها ونقل عمومي روي آنراني( بوديم نياز به يك سري معياربود تا موانع اقتصادي حملراني، اتوبوسونقل عمومي اهواز )تاکسيتوسعه حمل

اند دهشف گردآوريمداري از طريق منابع مختلاعمال شود؛ بنابراين معيارهاي يكپارچگي، پايداري، کارايي، هوشمند سازي، يادگيرنده، قانون

دم هاي نگهداري به چه ميزان باعث عسپاري، نرخ کرايه، استهالک تأسيسات، کمبود اعتبارات، هزينه باال بودن هزينهتا مشخص کنند که برون

 ونقل عمومي اهواز شده است.يافتگي حملتوسعه

آوري نامه باز جهت جمعهاي ميداني، )ارائه يك پرسشروش ايبراي رفع بخشي از اين آسيب، موانع اقتصادي از طريق مطالعات کتابخانه

نامه بسته متناسب با همان موانع جهت وزن ها توزيع شد، و سپس تدوين يك پرسشموانع اقتصادي بين متخصصين دانشگاهي و سازمان

گهداري، هاي نمبود اعتبارات، باال بودن هزينهآوري شد و بين افراد خبره توزيع شد( مورد تحليل قرار گرفتند که کدهي به موانع پيش رو جمع

 ونقل عمومي اهواز هستند.ترين موانع اقتصادي حملسپاري، باال بودن استهالک و نرخ کرايه و تغييرات آن به ترتيب مهمعدم برون

 

 راهکارها و پيشنهادها
غن موقع رومحيطي نامناسب اهواز، تعويض بهايط زيستداشتن خودروها اعم از شستشوهاي مداوم با توجه به شر. نگهداري، تميز نگه0

 و... جهت کاهش استهالک خودروها و ساير تأسيسات

.زيباسازي فضاي پايانه ها ،ايستگاه ها وسايرعوامل مرتبط با حمل ونقل جهت کارايي بيشتر ودرنتيجه روانه شدن سرمايه به سازمان 9

 هاي زيرربط

 در حمل ونقل اهم از مسافر،رانندگان وکارکنان سازمان هاي زيرربط .دراولويت قراردان آموزش محوري 3

  هاي تورم و يك راهبرد مشخص. تنظيم نرخ کرايه متناسب با شاخص4
 ونقل عموميسپاري حمل. برون4

 ونقل اهوازهاي مرتبط با حمل. اختصاص اعتبارات ويژه به سازمان1
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 اجعمرمنابع و 
پتانسيل سنجي برنامه ريزي استراتژيك سيستم حمل ونقل (0324وصابري محسن)احمد،عبدالمجيد، قاسمي غالمحسين  [0]

سومين کنگره بين المللي کامپيوتر برق،مخابرات،دانشگاه تربت ،(مطالعه موردي شهرستان بيرجندITSهوشمند)

 حيدري،تربت حيدريه

ونقل شهري با بخش حمل هاي توسعه پايدار درارزيابي سياست( 0329) هدي ورصافي،اميرعباساستادي جعفري ،م [9]

 9۵0 -924، صص 30، مديريت شهري، شماره هاي سيستم پويايي؛ مطالعه موردي شهر مشهداستفاده از مدل

ارزيابي کارايي حمل ونقل در ورود به لجيستيك الكترونيكي با استفاده (0329افشارپور،مهالومهرابي بشرآبادي حسين) [3]

دهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل ونقل وترافيك،معاونت ،سيزفاريAHPازسيستم تحليل سلسله مراتبي 

 سازمان حمل ونقل وترافيك شهرداري تهران،تهران

ونقل شهري با هاي پايدار حملسنجي شاخصارزيابي و اولويت( 0323) هاديو عليزاده، رتضي، نعمتي، معيدامانپور، س [4]

، 4علمي پژوهشي جغرافيايي فضايي، سال چهاردهم، شماره  ، فصلنامهاستفاده از منطق فازي نمونه موردي شهر اهواز

 903-930دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر، صص 

راني در ونقل پايدار شهري با تأکيد بر عملكرد ناوگان اتوبوسريزي حملبرنامه( 0321) امانپور، سعيد و داري پور،ناديا [4]

 ؛ انتشارات نگارستان انديشه، تهرانايران

،مجله پژوهشهاي تحليلي برشاخص هاي حمل ونقل شهري ايران(0329،نعمتي مرتضي وعليزاده،هادي) امانپور،سعيد [1]

 013-094صص021شهري ومنطقه ايي ،سال پنجم ،شماره

،دهمين (وکاربردهاي مختلف آن دربرنامه ريزي شهريITSسيستم هاي هوشمنمد حمل ونقل)(0321آقاسي،عليرضا) [3]

 قل وترافيك،معاونت سازمان حمل ونقل وترافيك شهرداري تهران،تهران ،کنفرانس بين المللي مهندسي حمل ون

ارزيابي يكپارچگي سيستم حمل ونقل شهري سنندج جهت دست يابي به (0324بابايي،مراد وبزرگمهر محمدي،شهناز) [۵]

 12-۵0مجله مطالعات محيطي هفت حصار،شماره دوازدهم،سال سوم؛صص،حمل ونقل پايدار

 1گيري شهر يادگيرنده منطقه شناسايي عوامل مؤثر در شكل(، 0329) پورعزت،علي اصغرو  ينپور،آر، قلي ودهبيات، س [2]

 032-041، صص 30، مديريت شهري، شماره شهرداري تهران

بررسي کارايي سيستم حمل ونقل  درمحالت مدائن وهفت (0320پوراحمد،احمد،حاجي شريفي ،آرزو وکيانفر،کيوان) [01]

 ۵۵-24صص20،بهار0۵،شماره4رويجي منظر،دوره،نشريه علمي تحوض تهران

ونقل هاي حملبررسي چگونگي جلب مشارکت بخش خصوصي در توسعه زيرساخت( 03۵2) يثمو شهبازي،م کبرترکان، ا [00]

 944-931صص  43، فصلنامه راهبرد، شماره کارهااي، مسائل و راهجاده

ونقل هاي حمل، نخستين همايش سيستمونقلحمل itsهاي سيستم(، 0323اي )ونقل جادهسازمان راهداري و حمل [09]

 9نامه شماره اي، ويژههوشمند جاده

بررسي کارايي بخش حمل ونقل ريلي مسافري کشور،با استفاده (0324سپردوست،محمد ومعصومي،پرستو) [03]

 092-041فصص43،پياپي9،شماره03،نشريه پژوهشنامه حمل ونقل ،دورهDEAازرهيافت

ارزيابي تحليل شاخصهاي حمل ونقل پايدارشهري ايران،مجله مطالعات وپژوهش (0324وتقوايي،مسعود)سجادي،مسعود  [04]

 013-094صص 4،دوره02،سال پنجم،شمارههاي شهري ومنطقه ايي 

، سومين کنفرانس ملي نگهداري هاي نگهداري و تعميرات صنايعبررسي هزينه( 03۵4)بابكو فرهنگ مقدم، جعفرسجادي، [04]

 ن نگهداري و تعميرات، اجالس سران، تهرانتعميرات، انجم

ونقل ونقل راهكاري در جهت دستيابي به حملسازي سيستم حمليكپارچه( 0320) فروزو فالح منشادي،ا ليسلطاني، ع [01]

 4، فصلنامه علمي پژوهشي مديريت شهري، شماره پايدار )مطالعه موردي شهر شيراز(

دوازدهمين  ،طراحي شاخصهاي حمل ونقل پايدارشهرهاي صنعتي(0320سيد حسيني،سيد محمد وموسويزاده ،سياوش) [03]

 کنفرانس بين المللي مهندسي حمل ونقل وترافيك،معاونت سازمان حمل ونقل وترافيك شهرداري تهران،تهران ،

پايش شاخصهاي حمل ونقل پايداردرجهت ارتقاي کيفيت محيط هاي شهري)مطالعه (0321شادکام،شيواوماجدي،حميد) [0۵]

 پژوهشنامه حمل ونقل،آماده انتشارزندهاي همدان(، موردي محله
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 نامهپايان کشور در چندوجهي نقل و حمل توسعه و بهبود راهكارهاي و موانع بررسي( 0320)،علي اکبرشعباني فرد جهرمي [02]

مديريت،گروه مديريت  ، دانشكدهگرايش توليداستاد راهنما عادل آذر،استاد مشاورايرج نوريM.Aارشد کارشناسي

 . مرکزي تهران واحد اسالمي آزاد دانشگاه - اسالمي آزاد صتعتي،دانشگاه

،پايان نامه جهت دريافت درجه اندازه گيري کارايي هزينه هاي حمل ونقل عمومي شهرتهران(0320شفيع زاده برمي،بابك) [91]

،دانشكده مديريت کارشناسي ارشدرشته مديريت مالي،استاد راهنما،عزت اهلل عباسيان ،استاد مشاور حميد محمودي

 ،دانشگاه تهران،تهران

اولويت بندي موانع توسعه مشارکت هاي عمومي (0321)وحيدو بيگدلي ،هدي،شهبازي غياثي موسي شاهداني،مصادقي  [90]

،فصلنامه تحقيقات ومدلسازي وخصوصي دربخش حمل ونقل ايران با استفاده از روشهاي تصميم گيري چند معياره

 013-031،صص 1اقتصادي،شماره

ونقل همگاني و بررسي مفهوم توسعه مبتني بر حمل( 0321)اضيه و محمدي،مريم، رضازاده، رمصطفيعباس زادگان،  [99]

 ، فصلنامه علمي ـ پژوهشي، مرکز پژوهشي هنر، معماري و شهرسازي باغ نظرجايگاه مترو شهري تهران در آن

،نشريه تحقيقات کاربردي در درشهريزد سنجش کارايي حمل ونقل همگاني(0329عبدي،محمد حامد وفاروقي،فرزين) [93]

 930-941صص29،پياپي 31علوم جغرافيا ،سال سيزدهم فشماره 

ارزيابي مديريتي سيستم حمل ونقل درون شهري درجهت دستيابي به توسعه (0323غالمپور،يداهلل وعراقي مرتضي) [94]

 المي شهر مشهد،مشهد،ششمين کنفرانس ملي برنامه ريزي مديريت شهري،مرکزپژوهش هاي شوراي اسپايدار

تحليل وبررسي اقدامات الزم براي اجرايي شدن حمل ونقل (0324فالح منشادي،الهام وروحي امير وفالح منشادي ،افروز) [94]

 1مجله پژوهش وبرنامه ريزي شهري دورهيكپارچه شهريدر کالنشهرهاي ايران)مطالعه موردي شهرتهران(

 ۵3-2۵صص 24بهار91شماره

توسعه پايدارحمل ونقل شهريبا استفاده از تحليل شبكه )مطالعه (0321ورضويان ،محمدتقي)فني،زهره،احمدي توحيد  [91]

 990-949صص 42شماره 90نشريه جغرافيا وبرنامه ريزي ،دوره ساختارمديريت شهري حمل ونقل کالنشهرتبريز( موردي

اولين  ،پايدار در شهر تهرانبررسي موانع و مشكالت دستيابي به حمل و نقل  (0323) نرگس  احمدي،و هرامفيضي, ب [93]
، تهران، موسسه ايرانيان، قطب علمي برنامه ريزي وتوسعه کنفرانس ملي جغرافيا، گردشگري، منابع طبيعي و توسعه پايدار

 0۵تعداد صفحات پايدار گردشگري دانشگاه تهران،

هوشمند شهري در کاهش بررسي مديريت استراتژيك تاثير سيستم هاي حمل ونقل (0324محمدي،علي وترابي،شراره) [9۵]

دومين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت اقتصاد وعلوم انساني،سرامد همايش ، اثرات منفي زيست محيط

 هاي کارين،امارات، دبي ،

مقدمه اي برالزامات وراهكارهاي دست يابي به حمل ونقل يكپارچه (0324مرکزمطالعات وبرنامه ريزي شهري تهران) [92]

،معاونت مطالعات وبرنامه ريزامور زيرساخت ها وطرح جامعه،مديريت مطالعات وبرنامه ريزي امور 924ارش ،گز شهري

 حمل ونقل وترافيك ،تهران

، نشر روابط گزيده اطالعات مناطق، نواحي، و محالت شهر اهواز( 0324ريزي و توسعه شهرداري اهواز )معاونت برنامه [31]

 المللي اهوازعمومي و بين

پايان نامه کارشناسي ارشد تحليل توسعه نظام حمل ونقل پايدارشهري)مطالعه موردي شهراصفهان((0321ميرزايي،مهدي) [30]

 ،ي ابطحي،دانشكده معماري وشهرسازيرشته شهرسازي گرايش برنامه ريزي شهري ومنطقه ايي،استادراهنما،وسيد مهد

 اصفهان دانشگاه اصفهان،

دومين کنفرانس ،قل هوشمند درحل مشكالت نظارت ومديريت حمل ونقل شهرينقش سيستم حمل ون(0324نادر،جعفر) [39]

 بين المللي پژوهش درمهندسي علوم وتكنولوژي موسسه سرآمد همايش کارين ،امارات،دبي،

هاي ها و شهرداري، انتشارات سازمان دهياريايونقل جادههاي هوشمند حملآشنايي با سيستم( 0321نادري، علي ) [33]

 کشور

چاپ  مروري جامع بر حسابداري مالي و صنعتي،( 0324)اللج و ، وافي ثانيحمد، مرادي، مالمرضاايرج، کرمي، غ نوروش، [34]

 اول، نشر نگاه دانش
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