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چکیده :
سیاست های حمل و نقل پایدار در صدد جستجوی روش هایی است که امکان دسترسی مناسب را برای همه
اقشار جامعه فراهم كرده ،هزینه های اقتصادی را تعدیل نموده و زمینه آلودگی های زیست محیطی را کاهش
دهد .از طرفی دیگر ،تجارب کنونی حمل و نقل درون شهری در كشور ما و ادامه روند موجود ،قرابت اندكی با
چشم انداز حمل و نقل پایدار دارد« .راهبرد حمل و نقل یکپارچه» ( )Integrated Transportation Approachبا هدف
یكپارچه سازی و هماهنگ نمودن خدمات جابجایی در راستای دستیابی به آرمان حمل و نقل پایدار پیشنهاد
شده است .كالنشهر شیراز امروزه با مشکالت عمده ای در حوزه حمل و نقل درون شهری همچون سهم پایین
استفاده از حمل و نقل عمومی ،ازدحام ترافیكی روزافزون در بخش مركزی شهر ،مصرف باالی سوخت و بروز
انواع آلودگی مواجه بوده و به منظور كاهش مشكالت مذكور ،طرح ها و اقدامات عملی و نرم افزاری متعددی
را تجربه نموده است .پژوهش حاضر به بیان یافته های یک تحقیق مبتنی بر نظرسنجی كارشناسی (Expert
 )Opinionمی پردازد که در آن وضعیت جاری شیراز در حوزه حمل و نقل درون شهری و سیاست های اعمال
شده با رویکرد یکپارچه سازی بررسی شده است .اطالعات مورد نیاز از طریق تكمیل پرسشنامه و مصاحبه
با مدیران و کارشناسان بخش دولتی و خصوصی (مشاورین) جمع آوری شده و با روش تحلیل چند معیاری
سلسله مراتبی ( )AHPمورد ارزیابی قرار گرفته است .یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست های جاری
مدیریت شهری شیراز از نظر معیارهای «راهبرد حمل و نقل یکپارچه» ،وضعیت مطلوبی نــدارد .از دیدگاه
کارشناسی ،اولویت بندی سیاست های یكپارچه سازی با محوریت توسعه حمل و نقل عمومی و به ترتیب
شهری دارای پتانسیل تقاضا ،تخصیص بخشی از عواید
شامل افزایش دسترسی و کارایی اتوبوسرانی در مناطق
ِ
ناشی از دریافت عوارض شهرداری در بخش حمل و نقل عمومی و ایجاد مسیرهای ویژه اتوبوس در كریدورهای
پر تردد و بخش مركزی شهر می باشند.
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.1مقدمه
 .1. 1طرح موضوع
از مهمترین چــالــش هــای پــیــش ِ روی کــانــشــهــرهــا ،مــوضــوع
حمل و نقل مــی بــاشــد .ا گــر بپذیریم کالنشهرها مــوتــور اقتصاد
جهانی هستند ،آنگاه شبکه حمل و نقل است که این موتورها
را کارآمد نگه می دارد .در مقابل نا کارآمدی سیستم حمل و نقل
شهری عوارض جدی محیطی همانند آلودگی هوا و پیامدهای
منفی اجتماعی و اقتصادی را به دنبال خواهد داشــت و باعث
نا کارآمدی عملکرد شهر می گردد ( .)Hutchison, 2010: 828از نظر
تاریخی ،به موازات رشد و توسعه اقتصادی ،نیاز به حمل و نقل نیز
افرایش می یابد و به تبع آن ،با گسترش فعالیت های حمل و نقلی،
عوارضی همانند افزایش مصرف انــرژی و آلودگی های محیطی
شدت می گیرند.
روند چهل سال اخیر فعالیت های حمل و نقلی در سطح جهانی،
حا کی از افزایش سطح وابستگی به خودرو و تغییر در سبك زندگی
اجتماعی است كه به دنبال خود ،افزایش حساسیت نسبت به
اثرات زیست محیطی و همچنین بازتاب های آن در حوزه سالمت
را به همراه داشته است ( .)Hine, 2000تلقی كارشناسی این
ً
اســت ،سیاست هایی که افزایش جابجایی خصوصا با خــودرو
شخصی را رواج می دهند ،از جنبه های مختلف ناپایدارند .این
ناپایداری ،ناظر به مواردی همچون اتالف وقت و انرژی در ترا کم
و ازدحام ترافیكی ،انتشار گازهای مضر و کاهش کیفیت هوا ،گرم
شدن جهانی ،استفاده از منابع تجدیدنشدنی ،سوانح جاده ای،
کاهش ایمنی و سالمتی ،آلــودگــی صــوتــی ،تبعیض اجتماعی و
افزایش هزینه های عمومی زندگی می باشد.
رویکرد توسعه پایدار با هدف کاهش اثرات نامطلوب حمل و نقلی
بر جامعه و محیط زیست ،توصیه شده است .توسعه پایدار در
بخش حمل و نقل به ایــن معنی اســت که سیستم حمل و نقل
و فعالیت های آن با در نظر گرفتن سه پیش فرض مطرح شده
(اقتصاد ،اجتماع و محیط) ارزیابی شوند .به عبارتی دیگر ،توسعه
پایدار در بخش حمل و نقل سیستمی است که ضمن پاسخ به
تقاضای جابجایی انسان ،کاال و اطالعات ،دارای ویژگی های
دسترس پذیری ،ایمنی ،امنیت ،سازگاری با محیط زیست و قابل
استطاعت بودن باشد (بهزادفر و گلریزان.)1387 ،
در حالی كه پارادایم(الگو) حمل و نقل پایدار مورد اجماع اهل فكر
است ،شیوه و كیفیت دستیابی به اهداف حمل و نقل پایدار بارها
مورد بحث قرار گرفته است .در حالی كه گروهی از اندیشمندان
چــاره را در توسعه فــنــاوری و اصــاح مــوتــور احــتــراق می دانند،
بسیاری دیگر زمینه سازی فرهنگی و اجتماعی را یك سرمایه گذاری
درازمدت و اثربخش قلمداد می كنند (بهزادفر و گلریزان.)1387 ،
"راهبرد حمل و نقل یکپارچه" ( )ITAدر زمره سیاست های گروه
دوم اســت كــه بــاهــدف کاهش دادن ناهماهنگی و تفرقهای
موجود در نظام مدیریت خدمات حمل ونقلی پیشنهاد شده
است .این هماهنگی از طریق نزدیکی دیدگاهها ،یکپارچه کردن
سیستمها و عملکردها و کارآمدتر کردن فرایندها بهدست میآید.
در واقع رهیافت  ITAنیازمند بهرهگیری از توانها و فرصتهای

موجود در همه بخشهاست؛ از شهروندان و دولــت گرفته تا
نهادهای غیردولتی ،بخش خصوصی و جامعه جهانی .رسیدن
به این هدف ،بخشی از حرکت بهسمت حمل و نقل پایدار است
که با تمرکززدایی از ساختارهای دولتی ،باال بردن توان سازمانی
و اصالحات درونسازمانی ،تقویت هماهنگی و تعامل سازمان و
نهادهای درگیر خدمات حمل و نقلی و البته با مشارکت مردمی
در سطحی وســیــع بــه دســت م ـیآیــد .عقیده بــر ایــن اســت كه
سیاست های حمل و نقل یکپارچه می تواند در آینده پیشرفت
چشمگیری در مسیر سیستم های حمل و نقل پایدار ایجاد نماید
( .)Taylor, 2011شواهد واضحی وجود دارد که نشان می دهند،
راهبرد ها و بسته های یکپارچه ،با ترکیب مناسبی از زیرساخت،
مدیریت و اقــدامــات قیمت گذاری تــا حــد چشمگیری مقیاس
مشکالت حمل و نقل را کاهش داده اند (.)May& Roberts, 1995
به همین خاطر ،امــروزه  ITAبه عنوان یک نقشه راه مهم برای
سیاست گذاری های حمل و نقلی و همچنین توسعه ساختاری و
نهادی در کشورهای مختلف مطرح می باشد (Potter& Skinner,
.)2000
 .1. 2اهمیت و ضرورت موضوع
با توجه به جمعیت بیش از یک و نیم میلیون نفری شهر شیراز و
پتانسیل جمعیت پذیری این شهر ،بررسی وضعیت موجود شهر
شیراز و ارائــه راهبردهایی با در نظر گرفتن پاسخگویی به رشد
آینده و تأمین توسعه پایدار ضــروری به نظر می رسد .سیستم
حمل و نقل کنونی شهر ش ـیــراز از مــحــدودیــت هــای عــمــده ای
همچون پایین بــودن سهم حمل و نقل عمومی ،سهم بــاالی
تا كسی ها و مسافربرهای غیررسمی در جابجایی شهروندان،
افزایش روزافــزون فاصله سفرهای كــاری و غیركاری و نامناسب
بــودن ساختار و كیفیت شبكه معابر بــرای جابجایی به صورت
پیاده یا استفاده از دوچــرخــه ســواری رنــج می برد كه به دنبال
خود عوارضی همچون ازدحام ترافیكی ،كمبود توقف گاه ،افزایش
آلودگی ،كاهش سطح تحرك شهروندان ،مصرف فزاینده سوخت
و هدررفت انرژی به دنبال داشته است .سیاست ها و اقداماتی كه
ً
در پاسخ به مشكالت اتخاذ شده ،عمدتا به دلیل ناهماهنگی در
برنامه ریزی و اجرا از یك سو و فقدان جامع نگری و دوراندیشی از
سوی دیگر با موفقیت اندكی مواجه بوده اند .بررسی سیاست ها
و اقدامات صورت گرفته از منظر  ITAو شناسایی اولویت های
مداخله در روند جاری ،ضرورتی است كه در این تحقیق به آن
پرداخته شده است.
 .1 .3پیشینه تحقیق
در راب ـطــه بــا یــکــپــارچــه ســازی حــمــل ونــقــل و همچنین نقش
سیاست یــکــپــارچــه ســازی در بـ ــرآورده ک ــردن اه ــداف پــایــداری،
پــژوهــش هــای بــســیــاری صـ ــورت پــذیــرفـتــه اسـ ــت .مــی و رابــرتــز
بــا تبیین اهـ ــداف حــمــل ونــقــل یــکــپــارچــه و روی ـکــرد آن در حل
مشکالت ترافیکی ،ادعــا می کنند که سیاست ها و راهبردهای
حمل ونقل یکپارچه با ترکیب مناسبی از زیرساخت ،مدیریت،
کاربری زمین و اقـ�دامـ�ات قیمت گذاری تحقق می یابد (&May
 .)Roberts, 1995پاتر و اسکینر در مقاله ای با عنوان"درآمدی

نقل) استفاده شده است .همچنین این تحقیق ،از نوع کاربردی
است که برای حل مسائل اجرایی و واقعی در رابطه با حمل و نقل
شیراز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ابتدا با توجه به مطالعات کتابخانه ای به تبیین توسعه پایدار
در حوزه حمل و نقل پرداخته و اهداف ،اصول و راهبردهای آن
بیان می شود .در ادامــه ،نقش یکپارچه سازی در بــرآورده کردن
اهداف پایداری مورد توجه قرار گرفته و سپس به ادبیات مرتبط
با یکپارچه سازی پرداخته شده که شامل بیان مفهوم ،اهداف،
اصول و همچنین راهبردهای اجرای آن می باشد .در ادامه نظرات
مدیران و کارشناسان در رابطه با اقدامات مدیریت شهری شیراز
در این حوزه با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده و راهبردهای
پیشنهادی با روش  AHPمقایسه و امتیازبندی شده است.
با توجه به ماهیت تحقیق حاضر ،روش های ترکیبی به کار گرفته
می شود .داده هــای اصلی و مورد نیاز از طریق اسناد و مدارک،
پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری می گردد.
.2مفاهیم ،دیدگاه ها و مبانی نظری
.2 .1تبیین مفهوم و اهداف پایداری در حمل ونقل شهری
بنا به تعریف مرکز حمل ونقل پایدار ، 2یک سیستم حمل ونقل
پایدار سیستمی است که برخوردار از صفات زیر باشد:
 امکان دسترسی به نیازهای اصلی افراد و جوامع را به صورتایمن و سالم در عین رعایت عدالت بین نسلی و درون نسلی
فراهم نماید،

 .2. 2تاریخچه ،مفهوم ،اهداف و مزایای حمل ونقل یکپارچه
تاریخچه -یکپارچه سازی مفهومی اســت که از دهــه  1990هم
در بحث های نظری و هم در سیاست های اجرایی حمل ونقل
دنبال می شود .پاتر و اسکینر ،ظهور راهبرد حمل ونقل یکپارچه
در بریتانیا را نتیجه بیش از یک دهه بی اعتنایی به اصالح اساسی
وضعیت حمل ونقل می دانند .در اوایــل  ،1980نه تنها در این
كشور ،بلکه در بسیاری از کشورها ،ساخت وساز جاده ها و معابر ،به
عنوان وا کنشی ساده به تقاضای روزافزون بازار ،خصوصی سازی و
نیاز به بهبود وضعیت عملکردی سیستم حمل ونقل اتخاذ شد.
درواقــع سیاست حمل ونقلی در دولت های اروپایی به گونه ای
بود که هیچ نقش راهبردی برای اصالح وضعیت حمل ونقل قائل
نبود .در اوایل دهه  ،1990با افزایش ازدحام ترافیكی ،شلوغی و
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On transport integration: a contribution to better understanding

 حمل ونقل پایدار قابل استطاعت بوده ،به نحو کارآمدی عملمی کند ،امکان انتخاب روش هــای مختلف جابجایی را فراهم
کــرده و از اقتصاد پویا حمایت می کند و آلــودگــی هــا و ضایعات
غیربازیافتی را كاهش مــی دهــد ،مصرف منابع تجدیدناپذیر و
استفاده از ثــروت زمین را بــه حــداقــل رســانــده و مصرف منابع
تجدیدپذیر را محدود می کند و مؤلفه های آن را بازیابی و بازیافت
می کند (.)CST, 2005در منابع مختلف ،اهــداف متنوعی برای
ً
برنامه ریزی حمل ونقل پایدار برشمرده شده اند که عمدتا برگرفته
از ارزش ها و اهداف محوری توسعه پایدار می باشند .جدول زیر،
خالصه ای از انها را بیان می كند (.)Litman, 2010

)Center for Sustainable Transportation (CST
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بر یکپارچه سازی حمل ونقل :مشارکتی جهت درک بهتر "1ابتدا
به بیان رونــد ناپایدار حمل ونقل پرداخته و یکی از مؤثرترین
راهکارها را یکپارچه سازی حمل ونقل عنوان می کنند .سپس
با تبیین اهداف پایداری و یکپارچه سازی ،به دسته بندی انواع
یکپارچه سازی و نقش هر یک در برآورده سازی اهداف پایداری
ً
می پردازند و نهایتا راهبردهایی را به منظور افزایش پایداری ارائه
می نمایند ( .)Potter& Skinner, 2000اسکولر در مقاله خود به
ظهور اندیشه یکپارچه سازی ،اهــداف و ادعــاهــای ایــن رویکرد
و انــواع آن مــی پــردازد ( .)Scholler, 2010هاین با بررسی علل
گرایش به سبك زندگی وابسته به خودرو و اثرات زیست محیطی
ناشی از آن به اهمیت اتخاذ رویکرد یکپارچه سازی حمل ونقل
پرداخته و خاطر نشان می کند ،بــرای موفقیت سیاست های
حمل ونقل در زمینه یکپارچه سازی ،ایــن بخش باید با دیگر
بخش ها به طور همزمان در نظر گرفته شود ( .)Hine, 2000هال
با بررسی ابهامات موجود در تعریف یکپارچه سازی و پایداری،
بر نقش مکمل آنها برای یكدیگر تأ کید نموده و سپس به بیان
انــواع یکپارچه سازی مــی پــردازد( .)Hull, 2005اقدامات اجرایی
بــه دلــیــل فــقــدان یکپارچه نگری ،دســتــورکــارهــای وا گ ــرا و نبود
تناسب بین نواحی سیاسی نظم دهنده و اجــرا کننده ،مانند
برنامه ریزی کاربری زمین ،برنامه ریزی حمل ونقل و پایداری به
نتیجه الزم نمی رسد .یکپارچه سازی اداری و نهادی در بخش
حمل ونقل می تواند در امتداد دو محور مــورد توجه قــرار گیرد:
افقی بخشی از سیاست های عمومی و دولتی
الف) یکپارچه سازی ِ
عمودی درون_دولتی از سیاست های میان
و ب) یکپارچه سازی
ِ
الیه های دولت ( .)Hull, 2005جیونی و بنیستر در کتاب خود با
عنوان "حمل ونقل یکپارچه ،از سیاست تا اجرا" به مقیاس های
متفاوت یکپارچه سازی و مشکالت اجرایی آن اشــاره می کنند
(.)Givoni & Banister, 2010
در پــژوهــش هــای داخــلــی مــی تــوان بــه م ــوارد زیــر اش ــاره نمود:
مقاله "ارائــه مدلی برای مدیریت یکپارچه حمل ونقل و ترافیک
شهری در کالنشهرهای ایــران" که حاصل رساله دکترای محمد
مهدیزاده می باشد .در این پژوهش محقق پس از بیان ضرورت
پرداختن به این بحث ،با بیان شاخص های مؤثر بر ترافیک ،با
استفاده از روش تحلیل عاملی به بررسی روابط علی مؤلفه های
به کار رفته در مدل مفهومی مــی پــردازد (مهدیزاده و دیگران،
 .)1389علیرضا صلواتی و حسین حق شناس در مقاله ای با
عــنــوان"یــکــپــارچــه ســازی سیستم حمل ونقل عمومی بــه روش
 ،"AHPبا هدف هماهنگ سازی سیستم های مختلف حمل و
نقل موجود در کالنشهر اصفهان ،به تعریف معیارهای مناسب
برای استفاده از حمل و نقل عمومی مبتنی بر عرضه و تقاضا در
شبکه معابر درون شهری پرداخته است (صلواتی و حق شناس،
.)1387
.1. 4روش تحقیق و مراحل آن
روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی_ تحلیلی بوده که در نمونه
موردی از روش ارزیابی پس از اجرا (اجرای سیاست های حمل و

جدول  -1رابطه بین اهداف کالن پایداری و اهداف حملونقل پایدار

تنوع حمل و نقلی

یکپارچگی سیستم

قابل استطاعت بودن

کارایی منابع (انرژی
و زمین)

قابل استطاعت بودن

*

*

*

مدیریت تقاضا
(قیمت گذاری
کارآمد و
خصوصی سازی)

کارایی منابع

*

*

دسترسی به
کاربری زمین (رشد
هوشمند)

توسعه اقتصادی

*

*

*

کارایی اجرایی

بهرهوری اقتصادی

*

*

اهداف پایداری

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

کارآمدی
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*

*

*

برابری /رفاه

*

*

*

امنیت و سالمت

*

*

*

*

توسعه اجتماعی

*

*

*

*

*

حفاظت از میراث

*

*

*

*

كاهش تغییرات اقلیمی

*

*

*

*

*

*

كاهش آلودگی هوا

*

*

*

*

*

*

كاهش آلودگی صوتی

*

برنامه ریزی جامع و
فراگیر

اهداف حمل ونقل پایدار

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

كاهش آلودگی آب

*

*

*

حفظت از فضای باز

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

برنامه ریزی هوشمندانه
*

قیمتگذاری کارآمد

*

*

()Litman, 2010

یکپارچهسازی سیستم حمل و نقل راهکاری
در جهت دستیابی به حمل و نقل پایدار

پیامدهای فزاینده محیطی و بهداشتی ،سیستم حمل ونقل
ملی و بین المللی به وضعیتی غیر قابل دفاع رسید .با انتخاب
دولت کارگر 1در  ،1997مفهوم و مصداق «سیاست حمل ونقل
ً
یکپارچه» ا کیدا از حــوزه گفتمان و خیال به صحنه اجرایی و
واقعی تغییر مكان داد ( .)Potter& Skinner, 2000آنچه سبب
جلب توجه به رهیافت یکپارچه سازی حمل ونقل شد ،پیگیری
آن به وسیله اتحادیه اروپا در سطح اعضا و همچنین گروه ها و
تشكل های اجتماعی بود (.)Scholler, 2010
مفهوم -حمل ونقل یکپارچه ،ضرورت های ترافیکی آینده شهر
را در سطحی راهبردی معین می کند که شامل مدیریت کلی
جابجایی انسان و كاال ،فعالیت های جامع و بهبود كمی و كیفی
عملكرد روش های مختلف سفر است (Parsons Brinckerhoff,
 .)2012صاحب نظران ایــن حــوزه ،در ارائــه تعریفی مشخص از
یکپارچه سازی به اجماع نرسیده اند .پاتر و اسکینر به بیان عدم
توافق در تعریف این اصطالح و مشکالت موجود می پردازند.
با توجه به این که رویکرد یکپارچه سازی مــوارد متفاوتی را در
بر می گیرد ،ارائه تعریفی واحد بسیار دشوار است .عالوه براین،
اقــدامــات بسیار و متفاوتی نیز می تواند در وا کنش به رویکرد
Labour Government

1

یکپارچه ارائــه گــردد .بــرای مثال ،هــدف رویـکــرد یکپارچه تنها
ایجاد توانایی برای دوچرخه سواری تا ایستگاه راه آهن یا محل
پ ــارک_س ــوار نیست بلکه یکپارچگی راه حــل هــا یــا رش ـتــه ای از
ً
راه حل هاست که به منظور حل موضوعات مختلف سریعا اقدام
می کند ( .)Potter& Skinner, 2000یــک گونه از راهبردهای
یکپارچه سازی ،تأمین سلسله مراتبی از انتخاب ،به گونه ای
آرمانگرا و ایده آل است که اولین گزینه انجام سفر را در گزینه ای
ســازگــار و بی خطر ب ــرای محیط زیست دنــبــال مـی كــنــد ،پــس از
آن گزینه حمل ونقل جمعی را فراهم مــی آورد و در نهایت برای
مواقعی که هیچ گزینه دیگری مفید نباشد ،استفاده از خودرو را
مدنظر قرار می دهد (.)Potter& Skinner, 2000
پرواضح است که دو اصطالح «یکپارچه سازی» و «توسعه پایدار»
ً
مشخصا تعریف نشده اند ،با این وجود به واسطه نقش تعدیل
کننده ای که در کنار یکدیگر دارنــد ،سبب ایجاد نظم و سلسله
مراتب می گردند ( .)Hull, 2005به طوری که سیاست حمل ونقل
یکپارچه ادعــا دارد که شیوه های یکپارچه سازی را به منظور
همکاری با توسعه حمل ونقل پایدار با یکدیگر ترکیب می کند.
چنین سیاست حمل ونقلی بایستی به وسیله مالحظات کارایی
اقتصادی هــدایــت گــردد و آن را بــا اســتــانــداردهــای اجتماعی و

1 Horizontal, vertical, spatial, temporal and modal
2 Substantive, institutional, methodological, procedural
and policy
3 Eggenberger and Partidario

از نظر هــال ( ،)2005پتانسیل یکپارچه سازی در برنامه ریزی
حمل ونقل را می توان به شش بخش تقسیم نمود:
الف -یکپارچه سازی بین مقامات و قدرت ها،
ب -یکپارچه سازی بین اقدامات شامل شیوه های مختلف سفر،
ج -یــکــپــارچــه ســازی ب ـیــن روش ه ـ ــا و تــداب ـیــر شــامــل تـ ــدارک
زیرساخت ها ،مدیریت و قیمت گذاری،
د -یــکــپــارچــه ســازی بین تــدابـیــر حمل ونقلی و سیاست های
برنامه ریزی کاربری زمین،
ه -یــکــپــارچــه ســازی بین تــدابـیــر حمل ونقلی و سیاست های
زیست محیطی و
و -یــکــپــارچــه ســازی بـیــن تــدابـیــر حمل ونقلی و سیاست های
آموزشی ،بهداشتی و اقتصادی(.)Hull, 2005
هاین ( )2000با اشاره به بدیهی بودن لزوم درگیری سیاست های
حمل ونقل با دیگر بخش ها  ،مراتب یکپارچگی را به صورت زیر
مطرح می نماید:
 −یکپارچگی درون ــی و همچنین یکپارچگی بــا ان ــواع مختلف
حمل ونقل کــه هــر یــک از آنــهــا بــا ت ــوان بالقوه خــود بــا یکدیگر
همکاری نموده و مردم می توانند به آسانی بین آنها جابجا شوند.
 −یکپارچگی با طبیعت به نحوی که گزینه های حمل ونقلی بهتر
از محیط زیست حمایت کنند.
 −یکپارچگی بــا بــرنــامــه ریــزی کــاربــری زم ـیــن در ســطــح ملی،
منطقه ای و محلی که در این صورت از شیوه های سفر پایدار و
کاهش نیاز به سفر حمایت خواهد شد.
 −همکاری با سیاست های آموزشی ،بهداشت ،سالمت و اقتصاد
که در نتیجه آن حمل ونقل ،سبب ایجاد جامعه ای عادالنه تر و
دموكرات تر می گردد (.)Hine, 2000
طبق نظر م ــودی ،سیاست های خ ــودرو_ محور در ســه زمینه
شهرسازی و برنامه ریزی شهری ،سبك زندگی فردی و اجتماعی و
تدارك گزینه های انجام سفر سبب افزایش هزینه های سفر بیش
از اندازه با خودرو شده است .بنابراین یکپارچگی حمل ونقل از
نظر وی عبارت است از یکپارچگی بین ُمدهای سفر ،یکپارچگی
کــاربــری زمین و حمل ونقل و یکپارچگی اجتماعی (Moody,
.)2011
همچنین اسکولر بیان می کند :علیرغم تعبیرها و ارزیابی هایی که
ممکن است از یکپارچه سازی برداشت شود ،سیاست حمل ونقل
یکپارچه شامل سه بعد می باشد .نخست بخش های مختلف
حمل ونقل بایستی بــا یکپارچه سازی فنی بــا یکدیگر ترکیب
گردند .دوم یکپارچگی فنی بایستی از طریق یکپارچگی ویژه و
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زیست محیطی تطبیق دهد (.)Scholler, 2010
هدف -هدف از یکپارچه سازی خدمات حمل ونقلی ،دست یابی
به سیستمی کاراتر و پایدارتر می باشد .هدف از یکپارچه سازی آن
است که در دست یابی به اهــداف راهبردی ،به کارایی باالتری
برسیم (به نسبت به كارگیری تک تک موارد به صورت جدا گانه).
ً
اهــداف راهبردی عمدتا شامل مــوارد زیرند :کارایی در استفاده
از منابع ،ارتــقــای قابلیت دسترسی ،حفاظت زیست محیطی،
افزایش ایمنی و امکان پذیری مالی (.)May& Roberts, 1995
هدف حمل ونقل یکپارچه می تواند این گونه بیان شود :تأمین
دسترسی به کاالها ،منابع و خدمات در عین کاهش نیاز به سفر
(.)Potter& Skinner, 2000
مــزایــا -سیاست های یکپارچه سازی مــی تــوانــد بــه طــور بالقوه
مزایایی داشته باشد .اولین مورد نقش حمایتی ،تكمیل كننده و
تشدید كننده رزنانسی اقدامات جزیره ای و بخشی است كه منجر
به برآیند قابل توجه برای استفاده كنندگان می شود .ایجاد محل
پارك سوار به منظور حمایت از سهم اتوبوس یا قطار ،استفاده از
آرام ســازی ترافیک به منظور تقویت تعامالت اجتماعی ،تشویق
توسعه های جدید شهری در اتصال با سرمایه گذاری خطوط ریلی،
مثال هایی در این موردند كه می توانند مصداق «چند نشان با
یك تیر» تلقی شوند .دومین مورد ،سیاست ها و اقداماتی است که
می توانند نقش تأمین كننده مالی را برای دیگر اقدامات به عهده
بگیرند .افزایش اجاره پارکینگ ،افزایش کرایه ها یا كسب درآمد
از طریق اخذ عوارض و قیمت گذاری راه ،همگی ممکن است به
عنوان روش هایی برای تأمین مالی زیرساخت های جدید دیده
شوند .سومین مورد در رابطه با مقبولیت عمومی و ایجاد زمینه
برای پذیرش سیاست های حمل ونقل پایدار در اذهان عمومی
است .به عنوان مثال تحقیقات نشان داده كه قیمت گذاری راه،
از نظر عموم با مقبولیت باالتری مواجه می گردد؛ درصورتی كه
درآمد حاصل شده برای سرمایه گذاری در حمل ونقل عمومی به
کار رود (.)May& Roberts, 1995
.2. 3انواع یکپارچه سازی حمل ونقل
در خصوص انــواع یکپارچه سازی حمل ونقل ،محققان مــوارد
متعددی را مطرح نموده اند که کمابیش مشابه اند .به عقیده
جــیــونــی و بنیستر مــقــیــاس هــای مــتــفــاوتــی کــه یــکــپــارچــه ســازی
می تواند اجرا شود ،در پنج ُبعد (افقی ،عمودی ،فضایی ،زمانی
و کیفی )1و پنج حوزه (ماهوی ،نهادی ،روش شناختی ،رویه ای و
راهبری )2دسته بندی می شود ( .)Givoni & Banister, 2010: 1از
نظر تیلر ،به طور کلی ا گرچه معانی متفاوتی از یکپارچه سازی ارائه
می شود ،ا کثریت آنها کم وبیش با ابعاد پنج گانه ای که به وسیله
ِا ِگنبر ِگر و پارتیداریو 3ارائه شده است ،مرتبط اند؛ یعنی ماهوی،
روش شناختی ،رویه ای ،نهادی و سیاسی (.)Taylor, 2011
با بررسی موارد متعدد ،می توان آنها را در پنج مدل اصلی خالصه

نمود که این مدل ها ،با زیر اجزای اصلی آنها در جدول  2ارائه
گردیده و در ادامه به تفصیل توضیح داده می شوند.
به عقیدۀ می و رابرتز ،رويكرد حمل و نقل یکپارچه از اقداماتی
ترکیبی شامل زیرساخت ،مدیریت و قیمت گذاری را به منظور
دست یابی به عملکردی بهتر برای اهداف راهبردی حمل و نقل
استفاده می کند .انــواع اقدامات امکان پذیر تحت چهار عنوان
اصلی در جدول 3ارائه شده است (.)May& Roberts, 1995

جدول  .2مدلهای پیشنهادی برای دستیابی به یکپارچگی
نمای شماتیک مدل

مدل
می و رابرترز
()0222

هال
()0222

مودی
()0222

اسکولر
()0222
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جدول  .3اقدامات بالقوه برای راهبرد یکپارچه مطابق مدل می و رابرتز

علمی-پژوهشی

قیمت گذاری

زیرساخت
یکپارچهسازی سیستم حمل و نقل راهکاری
در جهت دستیابی به حمل و نقل پایدار

 ایستگاه های جدید (اتوبوس ،قطار) بزرگراه های جدید تسهیالت پارک و سواری ارتقا و بهبود بزرگراه ها خــطــوط جــدیــد راه آه ـ ــن - /تأمین پارکینگراه آهن سبک
 -اتوبوس هدایت شونده

 هزینه پارکینگ (پارکینگ کنار  -قیمت سوخت ،مالیات های کربن مالیات کارخانه ای اتومبیلخیابان و خارج از خیابان)
 ساختارها و سطوح کرایه ها -قیمت گذاری راه

مدیریت
 کنترل ترافیک شهری اصالح و بهبود تقاطع ها خیابان های یک طرفه حق تقدم اتوبوس تسهیالت دوچرخه سواری خیابا نهای پیاده مدار آرام سازی ترافیک اقدامات درمانی تصادف -مدیریت کامیون

کاربری زمین

 کنترل پارکینگ جانبی (بر خیابان) کنترل عمومی توقف اتومبیل کنترل پارکینگ خصوصی غیرمسکونی2
 سهیم شدن اتومبیل فراوانی خدمات (اتوبوس ،مترو) بازسازی مسیر اتوبوس3
 اطالع رسانی و راهنمایی مسیر راننده4
 اطالع رسانی به مسافران ارتباطات از راه دور (دورکاری) -آ گاهی/آموزش عمومی

 درون اف ـ ــزای ـ ــی و کــنــتــرل توسعه ترا کم توسعهحاشیهای
 ترکیب توسعه موقعیت وابسته به حمل ونقل  -همکاری و کمک به زیرساختهایحمل ونقل از توسعه های جدید
عمومی
 -زمانبندی مجدد فعالیت ها

(.)May& Roberts, 1995

فرا گیر سیاسی ارتقا یابد .تصمیمات در سیاست حمل ونقلی بر
دیگر بخش های سیاسی تأثیر می گذارد و برعکس .تاثیر متقابل
تــوســعــه هــای حمل ونقلی و تــوســعــه هــای شــهــری سبب ایجاد
پیوندی نزدیک تر بین برنامه ریزی حمل ونقل و برنامه ریزی
شــهــری در کمیته های مــشــتــرک ش ــده اس ــت .س ــوم ع ــاوه بر
یکپارچگی فنی و سیاسی ،هدف سیاست حمل ونقل یکپارچه،
یکپارچگی اجتماعی است (.)Scholler-Schwedes, 2010
تقویت
ِ
گرچه مدل هال کامل تر به نظر می رسد اما تعدد عوامل ،سبب
پیچیدگی مدل می گردد .از نظر پاتر و اسکینر ،برای درک مفهوم
حمل ونقل یکپارچه باید به بحث از منظر ماهیت کمیتی و سطوح
باالتر به هم پیوسته با سطوح پایین تر پرداخته شود .موضوعات
در ایــن مقیاس از پایین بــه بــاال عبارتند از :یکپارچه سازی
عملکردی یا کیفیتی؛ یکپارچه سازی حمل ونقل و برنامه ریزی؛
یکپارچه سازی اجتماعی و یکپارچه سازی رویه زیست محیطی،

Carte Orange

1

Travel Card

2

اس ــت .واحــدهــای تــجــاری و اداری تنها اج ــازه مــکــان یــابــی در
مکان های  Aو  Bرا دارنــد ،در حالی كه فعالیت های صنعتی و
بزرگ مقیاس همچون انبارداری و عمده فروشی در مکان های C
قرار می گیرند (.)Schwanen et al., 2004
ج-ی ــک ــپ ــارچ ــه س ــازی اج ـت ـمــاعــی :ســیــاســت یــکــپــارچــه ســازی
حمل ونقل بایستی گــروه هــای مختلف درگـیــر شامل استفاده
کنندگان و عرضه کنندگان خــدمــات حمل ونقلی و همچنین
تأثیرپذیران از این خدمات را مدنظر قــرار دهــد .انتظار می رود
بازتاب های محیطی (و اجتماعی ،سالمت و اقتصادی) ناشی
از فعالیت هایی كه منجر به تولید و جذب ترافیك می شود ،در
سیاست گذاری ها مدنظر قــرار گیرد .عالوه براین ،آثــار اجتماعی
روش های جایگزین سفرهای فیزیكی همانند خریدهای اینترنتی
بــه درســتــی مــورد بــررســی قــرار نگرفته اســت .همچنین دیدگاه
واضحی از هزینه های جانبی و نهان موتوریزه شــدن جامعه و
راه های تأمین هزینه آن وجود ندارد .تحمیل هزینه های استفاده
از خودرو به استفاده كنندگان و ذینفعان واقعی آن در راستای
ارتقای عدالت و كارایی قلمداد می شود .بنابراین هماهنگی و
همکاری بین واحدهای اجتماعی که دست یابی به یکپارچگی
را ممکن می سازند ،عاملی کلیدی برای موفقیت است (&May
.)Roberts, 1995

53

ش ـمــاره پنچم
زم ـس ـتــان 1391

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

یکپارچهسازی سیستم حمل و نقل راهکاری
در جهت دستیابی به حمل و نقل پایدار

اقتصادی و حمل ونقلی.
 −یکپارچه سازی عملکردی یا کیفیتی :راهبردی که شیوه های
سازی سفرهای
مختلف سفر را به منظور تکمیل یکدیگر و آسان ِ
چند کیفیتی امکان پذیر می سازد.
 −یکپارچه سازی حمل ونقل و کاربری زمین :کاربری زمین و
حمل ونقل بسیار به هم وابسته اند ،در الگوهایی از کاربری زمین
و تسهیالت ،تأثیر مستقیمی بر تولید سفر دارند .چنین سیاستی،
راهبرد کاربری زمین را به عنوان ابــزاری برای مدیریت و کاهش
تقاضای سفر به کار می گیرد.
 −یکپارچه سازی اجتماعی :در این سطح ،به نیازهای تمام
ذینفعان در حمل ونقل توجه می شود.
 −ی ــک ــپ ــارچ ــه س ــازی روی ـ ــه زیــســت مــحــیــطــی ،اق ــت ــص ــادی و
حمل ونقلی :در اصل تمامی سیاست های باال در مسیری کل نگر
ترکیب شده اند .این امر سبب حدا کثرسازی منافع حمل ونقل
عمومی و تأمین بهترین فرصت برای حمل ونقل پایدارتر می گردد
(.)Potter& Skinner, 2000
از آنجا كه در ایــن تحقیق از مــدل مفهومی فــوق بــرای ارزیابی
یكپارچگی سیستم حمل ونقل شیراز استفاده شــده ،سطوح
مذكور با جزئیات بیشتری ارائه می گردد.
الــف-یــکــپــارچــه ســازی عملکردی یــا کیفیتی :یکپارچه سازی
عملکردی یا کیفیتی به منظور آسان سازی سفر با ترکیب بهتری از
شیوه های سفر صورت می پذیرد .این امر می تواند شامل ترکیب
شیوه های مختلف حمل ونقل عمومی یــا ترکیب حمل ونقل
عمومی و خصوصی باشد .این ،اولین سطح و محدودترین معنا
از یکپارچه سازی است .یکپارچه سازی در این سطح شامل یک یا
کردن شیوه های مختلف سفر
هر دو معنای زیر می باشد :هم بلیط ِ
به گونه ای که انجام یک سفر چند ُمده امکان پذیر باشد مثالی در
ُ
این مورد است .ارنج کارت 1در پاریس یا کارت سفر 2در لندن قادرند
در منطقه پایتخت ،تمامی سرویس های اتوبوس ،مترو ،راه آهن

سبک و سنگین و تراموای سریع السیر را پوشش دهند .در هلند
یک سیستم تک بلیط برای تمامی سیستم های محلی در سراسر
کشور وجود دارد .یکپارچه سازی کیفیتی به دلیل موقعیت مکانی
نزدیک و برنامه ریزی یکپارچه ساعت فعالیت ،سبب آسان سازی
جابجایی بین شیوه های مختلف سفر می گردد .برای مثال ایجاد
نقاط تقاطع خطوط اتوبوس و خدمات مترو می تواند نمونه ای
از این نوع باشد .ایــده شبکه شهروندی اتحادیه اروپــا مثالی از
مفاهیم یکپارچه سازی عملکردی و کیفیتی است .ایده آن است
که سیستم های حمل ونقل عمومی _ همانند سیستم راه ها برای
خودرو ســواران_ در سراسر اتحادیه اروپا بایستی از درک مشترك
و آســانــی بــرای اســتــفــاده کنندگان بــرخــوردار باشند (&Potter
.)Skinner, 2000
ب -یــکــپــارچــه ســازی حمل ونقل و کــار بــری زمـیــن :منظور در
نظر گرفتن حمل ونقل و کاربری زمین به عنوان کلیتی واحد
می باشد .این سیاست به دنبال به کارگیری برنامه ریزی کاربری
زمین به عنوان ابزاری برای کاهش تقاضای سفر می باشد .برای
مثال در هلند چارچوبی ملی با نــام سیستم  ABCوجــود دارد
که تحت آن ،فعالیت ها براساس قابلیت دسترسی طبقه بندی
و مكان یابی مــی گــردنــد .مکان های  Aدارای دسترسی خوب
حمل ونقل عمومی بوده و سهم سفر با اتومبیل از  20درصد تجاوز
نمی کند ،مکان های  Bدسترسی خوبی از نظر حمل ونقل عمومی
و همچنین خــودرو دارنــد ،اما میزان سفر با خــودرو از  33درصد
تجاوز نمی کند .مکان های  Cتنها دسترسی مناسبی از طریق
جــاده دارنــد .كاربری های شهری با توجه به الگوی دسترسی
طبقه بندی شده و صدور مجوز توسعه مبتنی بر این طبقه بندی

جدول .4اهداف کالن ،خرد و شیوههای اجرایی در دستیابی به یکپارچهسازی عملکردی
اهداف کالن

شیوههای اجرایی

اهداف خرد

 ترکیب حملونقل عمومیو خصوصی
 یـ ــکـ ــپـ ــارچـ ــهسـ ــازی بــیــنروشهـ ـ ــا و ت ــداب ــی ــر شــامــل
ی ــک ــپ ــارچ ــگ ــی
تـ ـ ـ ــدارک زیـ ــرسـ ــاخـ ــتهـ ــا و
عملکردی
قیمتگذاری
یا کیفتی
 ات ــص ــال بــهــتــر مــســیــرهــایحملونقل
 ت ــرغ ــی ــب اس ـ ــت ـ ــف ـ ــاده ازحملونقل عمومی

منابع

کردن شیوههای مختلف سفر
 هم بلیط ِ انتقال آسان بین شیوههای مختلف سفر با فراهم آوردن موقعیت مکانینزدیک و کوتاه نمودن فواصل پیاده
 برنامهریزی مناسب ساعات کار خــوانــا س ــازی و آســانســازی درک شبکۀ حمل و نقل عمومی بــرایPotter & Skinner, 2000
کلیدی تصمیمگیری
شهروندان 1و تدارک اطالعات دقیق سفر در نقاط
ِ
Hull, 2005
 تامین زیرساختهای مناسب قیمتگذاری مناسب به نحوی که سبب تشویق استفاده از حمل و نقل Melbourne TransportPlan, 2008
عمومی گردد و با قابلیت اطمینان و فراوانی خدمات متناسب باشد
Hine, 2000
مشترک
 مشخص نمودن نیاز به حمل و نقل یکپارچه با ارتقای سطحِ
بین مسیرهای پیادهروی و دوچرخهسواری ،و سرویسهای اتوبوس و
تراموا و سیستم ریلی
 اختصاص خطوط ویژه به اتوبوس در مکانهای پرتردد و  CBDشهر بهمنظور جلوگیری از کاهش سرعت و کارایی به دلیل پارک خودروها
 -کاهش بار احساسی و نگرانی از استفاده از حمل و نقل عمومی

جدول .5اهداف کالن ،خرد و شیوههای اجرایی در دستیابی به یکپارچهسازی حملونقل و کاربری زمین
اهداف کالن
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شیوههای اجرایی

اهداف خرد

 اتخاذ راهبرد کاربری زمینبه عنوان ابزاری جهت
ی ــک ــپ ــارچ ــگ ــی
مدیریت و کاهش تقاضا
حمل و نقل و
 برنامهریزی برایکاربری زمین
تصمیمسازی و مدیریت
هوشمند
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 به کارگیری سیستم اولویتبندی برای استقرار کاربریها با توجه بهقابلیت دسترسی توسط حمل و نقل عمومی
2
 دستیابی به شهری فشرده تر تمرکز بر حداقلسازی طول سفر و حدا کثرسازی انتخاب حمل ونقل پایدار
 توسعۀ نواحی جدید در نواحی با دسترسی مناسب به حملونقلعمومی
 ملزم نمودن و وضع قانون برای آبادگران 3برای همکاری به منظورخدماترسانی در حملونقل عمومی برای توسعههای بزرگ مقیاس

منابع

Potter & Skinner, 2000
Melbourne Transport
Plan, 2008
Jabreen, 2006

جدول .6اهداف کالن ،خرد و شیوههای اجرایی در دستیابی به یکپارچهسازی مدیریتی
اهداف کالن

اهداف خرد

یکپارچهسازی سیستم حمل و نقل راهکاری
در جهت دستیابی به حمل و نقل پایدار

 توجه به ذینفعان یکپارچهسازی بین مقامات و قدرتها مدیریت بهتر رشد کالنشهر اولویتدهی به حمایت از شیوههایحــمــلونــقــل ســریــع عــمــومــی (ب ــه جــای
یــکــپــارچــگــی
خودرو) و پیادهروی و دوچرخه سواری
مدیریتی
 افزایش نرخ سرنشین در وسایل نقلیهو اولــویــتدهــی بــه ات ــوب ــوس و کاهش
ازدحام
 بــهــبــود وســائــط و فــنــاوری مدیریتترافیک

شیوههای اجرایی

منابع

 حمایت دولــت از ارتــقــای سیستمهای حملونقل عمومیاصلی
 اجــرای طــرحهــای مدیریت تقاضای حملونقل به وسیلهمکانهای تولیدکننده سفر
Potter & Skinner, 2000
 اعمال مالیات برای مالکان اتومبیلHull, 2005
 حمایت از رشد و توسعه درونافزا درون مرزهای کالنشهرMelbourne Transport
 تشویق به کاهش استفاده از خــودروهــای تک سرنشین درPlan, 2008
مناطق شهری مترا کم
Hine, 2000
 معرفی همهجانبه خطوط وسایل نقلیه چندسرنشینه 8درآزادراهها و راههای شریانی پر ازدحام
 کاهش پارکینگهای رایگان در محل اما کن کاری با در نزدیکیآنها به منظور تغییر شیوه سفر
 -ارتقای ارتباطات از راه دور ،تحویل کاالها و خدمات پستی

نبودن آنهاست .الزم است برنامه ای از ساعات کار و همچنین نقشه ای از ایستگاه ها در
 .1یکی از دالیلی که مردم از حمل و نقل عمومی استفاده نمی کنند ،خوانا
ِ
مکان های مناسب نصب گردد.
 .2شهر فشرده معادل  Compact Cityمی باشد .ایده شهر فشرده شامل راهبردهای بسیاری است که به ایجاد فشردگی و ترا کم تأ کید دارد که مشکالت شهرها و
طراحی های مدرنیستی را نداشته باشد .شهرهای فشرده ،باقرار دادن کار و تجهیزات تفریحی در کنار هم فرصت هایی را فراهم می کنند تا جابجایی و سفر کاهش یابد.
فرم فشرده می تواند در مقیاس های متنوعی ،از روستایی تا سکونتگاه های کامال جدید ،مانند ایده دهکده های شهری در بریتانیا و شهرسازی جدید در آمریکا اجرا
ً
شود .تمرکز اصلی تأثیرات فرم شهر بر روی رفتارهای سفر ،کارآمدی منابع ،تساوی حقوق اجتماعی ،زیست پذیری اقتصادی است .نتیجه این بحث خصوصا در اروپا،
ً
استرالیا و آمریکا تأ کید بر شهر فشرده است .شهر فشرده ،ضرورتا پرترا کم ،مختلط و با مرزهای مشخص است .دالیل حمایت از شهر فشرده :نخست حمل و نقل در این
نوع فرم شهری کارآمدتر است .دوم شهر فشرده با کم کردن پرا کندگی از زمین های حومه شهر محافظت می کند ،سوم اینکه فشردگی ،تنوع ،همبستگی اجتماعی و
توسعه فرهنگی به هم وابسته اند و همچنین این یک فرم عادالنه است؛ زیرا دسترسی خوبی را فراهم می کند .و در آخر اینکه شهرهای فشرده از لحاظ اقتصادی ،قابل
دوام و مناسب برای رشدند(.)Jabreen, 2006
3. developer

نمودار -1سهم انواع وسایل نقلیه در سفرهای روزانه (سازمان حملونقل
و ترافیک شیراز)1388 ،

بــراســاس اطــاعــات مــنــدرج در جــدول فــوق سهم سفرهای غیر
موتوری (نزدیك به هشت درصــد) و سفرهای جمعی (نزدیك به
 24درصد) در شهر شیراز پایین است و در مقابل سهم سفر با انواع
خودرو ،باال گزارش شده است .عمده سفرها با هدف کار یا تحصیل
ً
صــورت میپذیرد ،به طــوری که ایــن سفرها جمعا  74درصــد از
سفرهای روزانه را تشکیل میدهند .همانطور که در نمودار 2قابل
مشاهده است ،بیشتر سفرهای کاری با سواری شخصی یا تا کسی
انجام میپذیرد .در حالی كه این دسته از سفرها به دلیل داشتن
الگوی اونگی و نظمپذیر قابلیت باالیی برای استفاده از حملونقل
عمومی دارنــد .توجه به این نكته از آن رو حائز اهمیت است كه
شهر شیراز دارای نرخ مالكیت خــودرو باالیی (باالتر از شهرهای
ثروتمند آسیای شرقی همانند سنگاپور ،هنگ كنگ و تایوان) بوده
و از طرفی دیگر فاقد سیستم كارآمد حملونقل جمعی میباشد.
عــوارض چنین ویژگیهایی باعث شــده تا ایــن كالنشهر در زمره
شهرهای آلوده كشور محسوب شود؛ در این میان سهم استفاده از
خودروهای شخصی در ایجاد آلودگی در این شهر ،بیش از  70درصد
گزارش شده است (شهرداری شیراز 1391 ،و Nilsen Media Index
)& TGI survey
كالنشهر شیراز در حــال حاضر به لحاظ تقسیمبندی مدیریت
خدمات شهری به نه منطقه تفكیك شــده كه در نقشه زیر این
نه منطقه نمایش داده شده است .اما اطالعات ترافیکی موجود
مربوط به پیش از تعریف منطقه  9میباشد .با توجه به دادههای
جداول زیر میتوان دریافت که بخش مرکزی شهر شیراز به دلیل
ترا کم و تمرکز باالی مرا کز اداری و تجاری و به ویژه مرا کز بهداشتی،
سهم بیشتری از جذب سفرهای شهری را به خود اختصاص داده
اســت .در مقابل ایــن ترا کم بــاالی جــذب سفر در بخش مرکزی،
مناطق حاشیهای شهر به دلیل کاربری اداری و تجاری از لحاظ
جذب سفر در سطح پایینتری قرار دارند .مناطقی که جاذبه سفر
بیشتری دارنــد ،به لحاظ مشکالت تبعی ترافیک بایستی مورد
توجه خاصی قرار گیرند.
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د-یکپارچهسازی کلنگر (رویــه زیستمحیطی ،اقتصادی و
ً
حملونقلی) :ضرورتا راهبرد کلنگر باالترین سطح بوده و تمامی
مــوارد باال را به صــورت كلیت منسجم ارائــه میدهد؛ با این امید
که راهحلهای زیستمحیطی ،مالی و اجتماعی در هماهنگی با
یکدیگر به منظور کاهش نیاز به سفر و همچنین کاهش اثرات سفر
ارائه میشوند.)Potter& Skinner, 2000( .
.2. 4چارچوب نظری
با توجه به انواع یکپارچهسازی و راهبردهایی که با مطالعه منابع
مختلف ارائه گردید ،میتوان مدل یکپارچهسازی پیشنهادی پوتر
و اسكینر ( )2000را در قالب چهار جدول زیر بسط داد كه دربرگیرنده
اهداف کالن ،خرد و شیوههای اجرایی برای هر یك از رستههای
یكپارچهسازی است.
.2. 5محدوده مورد مطالعه :بررسی وضعیت حملونقل شیراز
پیش از بررسی وضعیت حملونقل شیراز ،بهتر است شمایی کلی
از وضعیت حملونقل آن به طور کلی با تأ کید بر تعداد خوردروها،
تعداد سفر ،سهم مدهای مختلف ،مشکالت حملونقل موجود،
زیرساختهای موجود و برخی مطالب مرتبط ارائه گردد .آخرین
اطالعات مذکور ،مطالعات جامع حملونقل شیراز میباشد که به
سال  1382برمیگردد که به وسیله دانشگاه صنعتی شریف صورت
گرفته و برای سال  1388شبیهسازی شده است.
درصد باالیی از سفرها و ترددهای درون شهری شیراز به وسیله
وســایــل نقلیه شخصی ص ــورت میگیرد کــه ایــن خــود میتواند
معطوف به سیاستهای نادرست از یک طرف به دلیل کمبود
گزینههای جانشین و از طرف دیگر عدم توجه شهروندان به عواقب
اقدامات فردی و جمعی باشد .روزانه بالغ بر دومیلیونوسیصدهزار
سفر درون شهری در شیراز انجام میشود كه سرانه سفر هر شهروند
فراتر از  1/6است .به دلیل آنکه در ساعات اوج ،معضالت ترافیکی،
نمود بیشتری مییابد ،توجه به سهم و تعداد سفر در ساعت اوج
ترافیک حائز اهمیت است (جدول .)8
سهم وسایل نقلیه مختلف در انــواع سفرهای روزانــه (شامل کار،
تحصیل و  )...در نمودار زیر و با توجه به اطالعات مندرج در جدول
فوق ترسیم گردیده است .همانطور که مشاهده میشود ،حجم
بسیار زیادی از سفرها ( )%31به وسیله تا کسیها صورت میپذیرد.
درواقــع تا کسیها در شیراز روزانــه بالغ بر  1.1میلیون نفر را جابجا
میکنند و از این نظر در سیستم حملونقل شهری این شهر دارای
جایگاه خاصی هستند12 .هزار راننده تحت نظارت تا کسیرانی شیراز
بوده و بین  12تا  18درصد مسافرین را جابجا میکنند .عالوهبراین،
نزدیک به  20هزار مسافربر شخصی بین  25تا  22درصد مسافرین
راجابجا می كنند و با احتساب افراد درگیر در خدمات جنبی نزدیك
به 50هزار نفر در این بخش شاغلاند .این گروه گسترده ذینفعان
ً
از یک سو و سهم نسبتا زیــاد این شیوه در حملونقل شهری از
سوی دیگر ،پرداختن به موضوع ارزیابی کارایی و اثربخشی خدمات
تا کسیرانی شیراز را در اولویت قــرار میدهد (سازمان حملونقل
و ترافیك شهرداری شیراز .)1391 ،شایان ذکر است گرچه این نوع
وسیله حملونقل نیمه عمومی سهم زیــادی در بــرآوردهســازی
سفرهای روزانه به ویژه سفرهای کاری و تحصیلی دارد ،با این وجود

از نظر کارشناسان ،با توجه به مشخص نبودن مسیر این نوع وسیله
سفر ،ایستگاههای نامشخص و بنا به درخواست مسافر ،اختالل در
جریان ترافیک و همچنین عدم صرفه اقتصادی ،این نوع وسیله از
کارایی الزم برخوردار نمیباشد .از دیدگاه صاحبنظران توجه به
سیستمهای حملونقل عمومی و سرمایهگذاری در این بخش از
اثربخشی بیشتری برخوردار است (شهرداری شیراز.)1391 ،

جدول .7اهداف کالن ،خرد و شیوههای اجرایی در دستیابی به یکپارچهسازی کلنگر
اهداف کالن

اهداف خرد

شیوههای اجرایی

 ت ـ ـ ــوج ـ ـ ــه بـ ـ ـ ــه مـ ــنـ ــافـ ــعزیستمحیطی ،اقتصادی و
حملونقلی
 دستیابی به شهری پررونقیــکــپــارچــگــی  -دس ــتی ــاب ــی بـ ــه شــهــری
عادالنهتر
کل نگر
 دستیابی به شهری سبز ابتکار عمل به منظور تغییررف ــت ــاره ــای س ـفــر و تشویق
سفرهای پایدار

منابع

 یکپارچهسازی تدابیر حملونقلی و زیستمحیطی ارتقای طراحی شهری به منظور ترویج پیادهروی و دوچرخهسواری بهبود حملونقل عمومی ارتقای وسایط و فناوری به منظور کاهش اثرات خودرو ارائ ــه حملونقل عمومی ایــمــن ،در دســتــرس ،مطمئن و کــارآمــد بــرای9
سفرهای کاری روزانه و همچنین ارتقای شبکههای پیاده و دوچرخه
 سرمایهگذاری ثروت عمومی در حملونقل عمومی شهری اولــویــتدهــی بــه شــیــوههــای حملونقل کــاراتــر و اقــتــصــادی بــر حسب Potter & Skinner, 2000Hull, 2005
سازی سوخت حملونقل و کاهش زمان انتظار در ترافیک
حداقل ِ
 تا کید بر گروههای کمدرآمد و پاسخگویی به چالشهایی که آنها بر حسب Melbourne TransportPlan, 2008
سطح باالتر وابستگی به خودرو و دسترسی کمتر به وضعیت حملونقل
عمومی با آن روبرو هستند.
ً
 ابــداع سیستمی تشویقی بــرای کسانی که مکررا از سیستم حملونقلعمومی استفاده مینمایند.
 تضمین حمایت کــامــل دول ــت از اولــویــت فــضــاهــای پــیــاده بــه عــابــران،دوچرخهسواران و حملونقل عمومی در مرا کز فعالیتی
 تضمین آنکه زیرساختها و وسایط حملونقل عمومی به گونهای باشدکه معلوالن و سالمندان به راحتی بتوانند از آن استفاده نمایند.

جدول .8سهم و تعداد سفرها با روش های مختلف در یک روز عادی در ساعت اوج ترافیک
نوع سفر
وسیله نقلیه
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کار

تحصیل

خرید

تفریح

کار شخصی

بازگشت به
خانه

جمع

سواری شخصی

31987

5752

1428

928

3538

962

45125

تا کسی

32521

13561

4313

3029

4856

1289

59569

وانت

2541

81

144

71

142

68

3154

مینیبوس

3761

12601

426

247

409

163

17693

اتوبوس واحد

15755

14341

5800

3429

4835

1265

46063

اتوبوس غیرواحد

4142

2229

22

19

81

79

6623

دوچرخه و پیاده

12381

2184

429

459

530

279

16507

جمع

93080

50647

12562

8181

14391

4124

194737

منبع :سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر شیراز)1388 ،

کار
تحصیل
خرید
تفریح
کار شخصی
بازگشت به خانه

نمودار .2سهم سفر با وسایل نقلیه مختلف در ساعت اوج ترافیک در شیراز
منبع :سازمان حمل ونقل و ترافیک شهر شیراز1388 ،

نقشه .1مناطق شهرداری شهر شیراز (منبع :وب سایت شهرداری شیراز)

مطابق با جدول  9مناطق  8و  3و  1شهرداری از حجم جذب سفر
باالتری نسبت به سایر مناطق برخوردارند.

جدول .9درصد سفرهای مقصد سواره و مبدا سواره غیر بازگشت روزانه
شهر شیراز
مناطق

1

2

3

4

5

6

7

8

درصد سفرهای مقصد
سواره

20

3

30

2

2

6

9

28

درصد سفرهای مبدا
سواره

17

4

31

1

2

5

8

31

منبع :سازمان حمل ونقل و ترافیک شهر شیراز)1388(،

.3کاربرد روشها و تکنیکهای کمی و کیفی و ارائه یافته های
پژوهش
.3. 1بررسی وضعیت سیستم حمل ونقل شهر شیراز با رویکرد
یکپارچگی
بــه مــنــظــور بــررســی وضــعــیــت حــمــل و نــقــل یــکــپــارچــه ،تــعــداد 02
پرسشنامهبه وسیله مــديــران و کارشناسان مرتبط بــا بخش
حمل و نقل تکمیل گردید .طراحي پرسشنامه مبتني با جزييات
م ــدل پــاتــر و اســکــیــنــر ب ــوده و شــامــل چــهــار بــخــش عــمــلــکــردی،
حمل و نقل و کاربری زمین ،مدیریتی و کل نگر است و متناسب
با هر یک از ابعاد چهارگانه حمل و نقل یکپارچه ،سؤاالتی طرح
گردید .داده های کیفی موجود در هر شاخص به داده های کمی
تبدیل شده است (پاسخ ســؤاالت در پنج گروه خیلی کم ،کم،
تا ح ــدودی ،زیــاد و خیلی زیــاد دسته بندی شــده بــود که برای
کمی کردن آنها به ترتیب امتیازات  4 ،3 ،2 ،1و  5در نظر گرفته
می شود).
فرمول.1

ج ـ ــدول .10امــتــیــازات مــربــوط بــه یکپارچگی عــمــلــکــردی در سیستم
حمل ونقل شیراز
ویژگی

امتیاز از 5

مطلوبیت و کارآمدی سیستم اتوبوسرانی

3.23

مطلوبیت فاصله پیادهروی تا ایستگاههای اتوبوس

3.31

درک آسان شبکه اتوبوسرانی برای شهروندان

2.85

کارایی مسیرهای ویژه اتوبوس در مکانهای پر تردد و
ِ
 CBDشهر

2.15

مطلوبیت وجهه اجتماعی اتوبوس

2.46

(منبع :یافته های نگارندگان)

جدول .11امتیازات مربوط به یکپارچگی حمل ونقل و کاربری زمین در
سیستم حمل ونقل شیراز
ویژگی

امتیاز از 5

توجه به مسیر خطوط اتوبوسرانی برای مکانیابی
کاربریها

2.00

توجه به حداقلسازی طول سفر در سیستم
اتوبوسرانی شیراز

2.23

توسعه شهرکهای اطراف شیراز با توجه به دسترسی
مناسب به شبکه اتوبوسرانی

2.15

ملزم نمودن سرمایهگذران در مقیاسهای کالن به
خدماترسانی در حملونقل عمومی

1.62

حمایت از توسعه و ساختوساز درون بافت در
سیاستهای مدیریت شهری

2.54

(منبع :یافته های نگارندگان)
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یکپارچگی مدیریتی و نهادی -در این نوع از یکپارچه سازی،
ســؤاالت با مضامین زیر عنوان گردید :حمایت دولــت از ارتقای
سیستم های حمل ونقل عمومی ،اثربخشی نــرخ گــذاری فعلی
پارکینگ در کاهش تقاضا ،اتــخــاذ سیاست بــه منظور کاهش
اســتــفــاده از خــودروهــای تــک سرنشین در نــواحــی پــر ازدح ــام و
کارآمدی خدمات رسانی تحویل بار ،پیک ها و خدمات پستی.

زم ـس ـتــان 1391

جدول .12امتیازات مربوط به یکپارچگی مدیریتی و نهادی در سیستم
حمل ونقل شیراز
ویژگی

امتیاز از 5

حمایت دولت از ارتقای سیستمهای حملونقل عمومی

2.92

توجه به مدیریت تقاضای سفر

2.08

اثربخشی نرخگذاری فعلی پارکینگ در کاهش تقاضا

1.46

اتخاذ سیاست به منظور کاهش استفاده از خودروهای
تک سرنشین در نواحی پر ازدحام

1.85

کارآمدی خدماترسانی تحویل بار ،پیکها و خدمات
پستی

2.69

(منبع :یافته های نگارندگان)

ش ـمــاره پنچم

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

یکپارچهسازی سیستم حمل و نقل راهکاری
در جهت دستیابی به حمل و نقل پایدار

یکپارچگی عملکردی -در این خصوص مطلوبیت و کارآمدی
سیستم اتوبوس رانی ،مطلوبیت فاصله پیاده روی تا ایستگاه های
کارایی
اتوبوس ،درک آسان شبکه اتوبوس رانی برای شهروندان،
ِ
مسیرهای ویــژه اتــوبــوس در مکان های پر تــردد و  CBDشهر و
مطلوبیت وجهه اجتماعی اتوبوس مورد سنجش قرار گرفت که
در جدول  10نشان داده شده است.

یکپارچگی حمل ونقل و کاربری زمین -در این رابطه پنج گونه به
شرح جدول  11تنظیم گردید که عبارتند از :مکان یابی کاربری ها
با توجه به مسیر خطوط اتوبوس رانی ،توجه به حداقل سازی
طول سفر در سیستم اتوبوس رانی ،توسعه شهرک های اطراف
شیراز با توجه به دسترسی مناسب به شبکه اتوبوس رانی ،ملزم
نمودن سرمایه گذران در مقیاس های کالن به خدمات رسانی
در حمل ونقل عمومی ،سیاست های مدیریت شهری به منظور
حمایت از توسعه و ساخت وساز در داخل بافت.

یکپارچگی کل نگر -در ایــن خ��ص��وص مــصــرف ع ــوارض شهری
در بخش حمل ونقل عمومی ،کــارایــی و دسترسی به سیستم
اتوبوس رانی در مناطق شهری دارای تقاضای بالقوه باال ،وجود
سیستم تشویقی بــرای استفاده کنندگان از اتــوبــوس ،حمایت
شهرداری شیراز از طرح های اولویت فضاهای پیاده به عابران و
دوچرخه سواران و مناسب بودن وسایط حمل ونقل عمومی برای
معلوالن و سالمندان مورد ارزیابی قرار گرفت.

مشخص گردد که فضای تصمیم گیری ما پیوسته است یا گسسته
و دوم پارامترهای ما باید با یک ترازو سنجیده شود که این ترازو
باید دارای شرایط مناسب و جامع باشد .به طور کلی معیارهای
گسسته دارای شرایط بهتری می باشند زیرا این معیارها کم بوده
و قابل اندازه گیری و مقایسه هستند و معیارهای پیوسته به
علت کیفی بودن ابتدا باید تبدیل به معیارهای گسسته شده
و سپس با یک واحد مشخص مقایسه شوند .در نهایت مشکل
دیگر وقتی است که ما با چند معیار مواجه هستیم که در این
حالت می بایست عــاوه بر یافتن استاندارد بــرای معیار کیفی،
واحد تبدیل معیارهای متفاوت به یک معیار قابل بررسی را نیز
ایجاد و تعریف بنمایم.
در این پژوهش ،در گام اول ،پس از ارائــه تعریفی کوتاه از انواع
یکپارچه سازی ،از کارشناسان و مدیران خواسته شد که انواع
یکپارچه سازی را امتیازبندی نمایند که نتایج در جدول  14آمده
است .نتایج حا کی از آن است که یکپارچه سازی کل نگر با امتیاز
 0/309بیشترین اهمیت را از نظر کارشناسان داراســت .پس از
آن یکپارچه سازی عملکردی ( )0/253و یکپارچه سازی حمل و
ً
نقل و کاربری زمین ( )0/243تقریبا دارای اهمیتی یکسان بوده و
یکپارچه سازی مدیریتی ونهادی ( )0/195در وهلۀ آخر قرار دارد.

(منبع :یافته های نگارندگان)

بندی انواع یکپارچه سازی از دیدگاه کارشناسان با
جــدول .14اولویت ِ
استفاده از روش AHP

جدول .13امتیازات مربوط به یکپارچگی کلنگر در سیستم حملونقل
شیراز
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ش ـمــاره پنجم
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ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

ویژگی

امتیاز از 5

مصرف عوارض شهری در بخش حملونقل عمومی

2.23

کارایی و دسترسی به سیستم اتوبوسرانی در مناطق
شهری دارای تقاضای بالقوه باال

2.62

وجود سیستم تشویقی برای استفادهکنندگان از اتوبوس

1.54

حمایت شهرداری شیراز از طرحهای اولویت فضاهای
پیاده به عابران و دوچرخهسواران

1.54

مناسب بودن وسایط حملونقل عمومی برای معلوالن
و سالمندان

1.23

یکپارچهسازی سیستم حمل و نقل راهکاری
در جهت دستیابی به حمل و نقل پایدار

.3. 2اولویت بندی راهبردهای یکپارچه سازی با استفاده از
AHP
بــه مــنــظــور اولــویــت بــنــدی راهــبــردهــا و ســیــاســت هــا بــا رویــكــرد
حمل ونقل یکپارچه ،از روش  AHPاستفاده شــد .روش AHP
یا فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 1را اولین بار توماس ال ساعتی
در سال  1980مطرح کــرد .این تکنیک براساس مقایسه زوجی
بناشده و امکان اتخاذ تصمیم مناسب را بــرای مدیران فراهم
مــی آورد .اساس این مدل ،تصمیم گیری بر اساس مقایسه های
زوجــی دوب ــه دو با هم بین عوامل می باشد .در دایره المعارف
ویکی پدیا در تعریف فرآیند تحلیل سلسله مراتبی آمــده است:
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از روشهای تصمیمگیری است
و علت سلسله مراتبی خواندن این روش آن است که ابتدا باید از
اهداف و راهبردهای سازمان در رأس هرم شروع کرد و با گسترش
آنها معیارها را شناسایی کرد تا به پایین هرم برسیم .مزیت اصلی
 AHPآن است که به تصمیم گیران کمک می کند تا یک مسئله
پیچیده را به صورت ساختار سلسله مراتبی بشکند و سپس به
حل آن بپردازند.
وزن معیار تصمیم گیری و گزینه های مختلف با توجه به مقایسه
تنها دو عنصر در هر مرحله به دست می آید .بــرای بیان میزان
ارجحیت یک عنصر بر عنصر دیگر ،از عــبــارات غربالی ،مقیاس
عــددی یا نمودارهای ستونی استفاده می شود که به سهولت
محاسبات کمک می کند .همچنین ماهیت تحلیل  AHPمنطق
شفاف و واضح برای انتخاب گزینه های مختلف به وجود می آورد.
در این روش پس از مشخص شدن عوامل ،برای تصمیم گیری نیاز
به معیار داریم یعنی نخست باید موضوع تصمیم گیری و نوع آن
)Analytical Hierarchy Process (AHP

1

نوع یکپارچه سازی

امتیاز

یکپارچه سازی عملکردی

0.253

یکپارچه سازی حمل ونقل و کاربری زمین

0.243

یکپارچه سازی مدیریتی و نهادی

0.195

یکپارچه سازی کل نگر

0.309

(منبع :یافته های نگارندگان)

سپس در هــر یــک از ان ــواع یکپارچه سازی معیارها ،بــه صــورت
دوبــه دو مقایسه و ارزش گ ــذاری شده اند و امتیاز هر راهبرد در
هر نــوع یکپارچه سازی محاسبه گردیده و در نهایت ،با ضرب
وزن های مربوط به هر یک از انواع یکپارچه سازی که در باال به
آن اش��اره شد ،به این نتیجه می رسیم که راهبردهای افزایش
شهری دارای تقاضای
دسترسی و کارایی اتوبوس رانی در مناطق
ِ
ب��ال�قــوـه بـ�اال (امــتــیــاز  ،)0/093صــرف ع ــوارض شـهــری در بخش
حمل ونقل عمومی (امــتــیــاز  )0/078و اخــتــصــاص مسیرهای
ویژه اتوبوس در مکان های پرتردد و  CBDشهر (امتیاز )0/076
در اولویت های نخست قـ�رار دارن��د و راهبردهای �ارتقای وجهه
کارآمدی
اجتماعی استفاده از اتوبوس (امتیاز  )0/026افزایش
ِ
خدمات رسانی تحویل بــار ،پیک ها و خدمات پستی (امتیاز
 )0/025و افزایش نرخ پارکینگ ها در بخش مرکزی شهر (امتیاز
 )0/018کمترین اهمیت را در بین راهبردهای ارائه شده دارند .در
ادامه راهبردهای اولویتبندی شده برای یکپارچهسازی در شهر
شیراز به وسیله مدیران و کارشناسان با ذکر امتیازات ارائه می گردد.

جدول .15اولویت بندی راهبردهای یکپارچه سازی از دیدگاه کارشناسی با استفاده از روش AHP
امتیاز

اولویتها راهبردهای یکپارچهسازی
1

شهری دارای تقاضای بالقوه باال
افزایش دسترسی و کارایی اتوبوسرانی در مناطق
ِ

0.093

2

صرف عوارض شهری در بخش حملونقل عمومی

0.078

3

اختصاص مسیرهای ویژه اتوبوس در مکانهای پرتردد و  CBDشهر

0.076

4

ملزم نمودن و وضع قانون برای سرمایهگذران در توسعههای بزرگ مقیاس به همکاری درخدماترسانی حملونقل عمومی

0.063

5

پوشش مطلوب و کارآمد اتوبوسرانی در کل سطح شهر

0.062

6

توجه به سیاست مدیریت تقاضای سفر در مدیریت شهری

0.061

7

تضمین حمایت کامل شهرداری از اولویت فضاهای پیاده به عابران و دوچرخه سواران

0.059

8

حمایت دولت از ارتقای سیستمهای حملونقل عمومی

0.058

9

فاصله مناسب ایستگاههای اتوبوس برای عابرین پیاده

0.055

10

حمایت سیاستهای مدیریت شهری از توسعه و ساختوساز در داخل بافت موجود

0.053

11

توجه خاص به مسیر خطوط اتوبوسرانی برای مکانیابی کاربریها

0.046

12
13

توجه به حداقلسازی طول سفر در سیستم اتوبوسرانی
ً
ابداع سیستم تشویقی برای کسانی که مکررا از سیستم حملونقل عمومی استفاده مینمایند.

0.043
0.040

14

اصالح زیرساختها و خدمات حملونقل عمومی به نحوی که معلوالن و سالمندان به راحتی بتوانند از آن استفاده نمایند.

0.039

15

توسعه شهرکهای اطراف شهر با توجه به دسترسی مناسب به شبکه اتوبوسرانی

0.037

16

آسانسازی درک شبکه اتوبوسرانی برای شهروندان

0.033

17

تدوین سیاستهایی برای کاهش استفاده از خودروهای تک سرنشین

0.032

18

ارتقای وجهه اجتماعی استفاده از اتوبوس

0.026

19

کارآمدی خدماترسانی تحویل بار ،پیکها و خدمات پستی
افزایش
ِ

0.025

20

افزایش نرخ پارکینگها در بخش مرکزی شهر

0.018

.4نتیجه گیری:

پارادایم حمل ونقل پایدار با هدف دست یابی به توازن در ابعاد
محیطی ،اجتماعی و اقتصادی و كاستن از پیامدهای منفی
توسعه خدمات حمل ونقلی مطرح شده است .نحوه دست یابی
ب��ه اه�دــاف حمل ونقل پــایــدار م ــورد مناقشه اس ــت .در حالی
كه گ��روه��ی ،چــاره را در توسعه فــنــاوری و اصــاح موتور احتراق
می دانند ،بسیاری دیگر ،زمینه سازی فرهنگی و اجتماعی را یك
سرمایه گذاری درازم ــدت و اثربخش قلمداد می كنند« .راهبرد
حمل ونقل یکپارچه» در زمــره سیاست های گــروه دوم است
ك�هـ باــه��دف کاهش دادن ناهماهنگی و تفرقهای مــوجــود در
نظام مدیریت خدمات حمل ونقلی پیشنهاد شده اســت .این
هماهنگی از طریق نزدیکی دیدگاهها ،یکپارچه کردن سیستمها
و عملکردها و کارآمدتر کردن فرایندها بهدست میآید .عقیده
بر این است كه سیاست های حمل ونقل یکپارچه می تواند در
آینده پیشرفت چشم گیری در مسیر سیستم های حمل ونقل
پایدار ایجاد نماید .در این تحقیق مدل های مفهومی متفاوتی

كه تا كنون برای سنجش یكپارچگی خدمات حمل ونقلی ارائه
شده اند ،تشریح گردد و سپس مدل پیشنهادی پاتر و اسكینر
( )2000شامل چهار بخش عملکردی ،حمل ونقل و کاربری زمین،
مدیریتی و کل نگر به دلیل جامعیت بیشتر و پیچیدگی كمتر
برای سنجش وضعیت جاری سیستم حمل ونقل كالنشهر شیراز
انتخاب گردید .داده های ارزیابی برگرفته از تكمیل پرسشنامه از
كارشناسان و مدیران بخش های مرتبط با خدمات حمل ونقل
است كه با روش  AHPمورد سنجش و اولویت بندی قرار گرفتند.
نتایج حا کی از آن است که یکپارچه سازی کل نگر ،یکپارچه سازی
عــمــلــکــردی ،یــکــپــارچــه ســازی حــمــل ونــقــل و ک ــارب ــری زم ـیــن و
یکپارچه سازی مدیریتی و نهادی به ترتیب در اولویت مداخله قرار
دارن��د .همچنین در بین مجموعه راهبردهای پیشنهادیبرای
افزایش یکپارچگی سیستم ،مــوارد زیر در اولویت های باالتری
شهری
هستند :افزایش دسترسی و کارایی اتوبوس رانی در مناطق
ِ
دارای تقاضای بالقوه باال ،صرف بخشی از درآمد ناشی از عوارض
شهرداری در بخش حمل ونقل عمومی و اختصاص مسیرهای
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ویژه اتوبوس در مکان های پرتردد و بخش مركزی شهر.
الزم به تذکر اســت ،با توجه به منابع محدود در سطح کشور،
افزایش ظرفیت شبکه معابر شهری ،به عنوان تنها راه حل برای
کاهش تــرا کــم معابر شهری و استفاده مناسب تر از تسهیالت
مــوجــود بــه شــمــار نــمــی آیــد و ع ــاوه بــر ای ــن در دســت یــابــی به
اهــداف پــایــداری در حمل ونقل جایگاه شایان توجهی نــدارد.
در ایــن پــژوهــش ،اولویت هایی از راه کــارهــای پیشنهادی برای
یکپارچه سازی سیستم حمل ونقل در شهر شیراز ارائــه گردید.
از آنجا که ارائه یک نسخه یکپارچه سازی سیستم حمل ونقل و
ترافیک یکسان برای کلیه شهرهای کشور با توجه به ویژگی های
مختلف آنها امکان پذیر نمی باشد ،بنابراین انجام مطالعات
تــرافــیــکــی درخــصــوص بــه کــارگــیــری روش هـ ــای یــکــپــارچــه ســازی
سیستم حمل ونقل عنوان شده ،الزم است در شهرهای مختلف
با توجه به ویژگی های شهر مورد نظر و با همکاری متخصصان
و کــارشــنــاســان ص ــورت پــذیــرد .از آنــجــا کــه در یــکــپــارچــه ســازی
سیستم های حمل ونقل به منظور افزایش اثربخشی و افزایش
اثــرات مطلوب ،الزم است برخی روش هــا به صورت توأم صورت
ً
پذیرد ،بنابراین هماهنگی و بودجه ریزی برای این بخش نسبتا
چشمگیر خواهد بود ،اما دستاوردهای بهره گیری از این رویکرد،
سبب شده است در بسیاری از شهرها مدیریت شهری نسبت به
سرمایه گذاری و برنامه ریزی با این رویکرد ترغیب گردد.
این تحقیق با محدودیت هایی از قبیل آشنایی نا كافی مدیران
و كارشناسان مشاركت كننده از مفاهیم ،اهداف و راهبردهای
رهــیــافــت حــمــل ونــقــل یــکــپــارچــه و همچنین كــمــبــود اطــاعــات
منسجم و به روز از شاخص های ترافیكی شهر شیراز مواجه بود.
ولــی ایــن تحقیق را میتوان با گسترش دامنه شناخت از شهر
شیراز و فراهم نمودن داده ه ــای به روزتــر و همچنین كاربست
شاخص های دقیق تر و تفصیلی تر ارتقا بخشید .همچنین فراهم
كــردن امكان مشاركت تعداد باالتری از كارشناسان و مدیران
ذیربط به واقع گرایی باالتر در شناخت سیستم و درنتیجه ایجاد
زمینه برای ارائه پیشنهادهای عینی تر منجر خواهد شد.
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