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چکیده
حملونقل درون شهری یکي از عناصر اصلي و مهم سیستم شهری است که از یک طرف ،زمینة تحرّک و پویایي شههر را فهرا م کهرده و
دسترسي مردم و شهروندان را به نقاط و کاربری ای مختلف شهری ممکن ميسازد؛ از طرف دیگر ،گسترش حملونقل شهری پیامد ایي
از قبیلِ نرخ فزایندة تصادفات رانندگي ،مصرف بيرویة انرژی ای فسیلي ،تولید آالینده ای مخرّب سهممت انسهان و محهیی زیسهت و
زینه ای کمن ناشي از این موارد را بهدنبال دارد .پژو ش حاضر در تمش است تا با استفاده از روش جای پای اکولوژیک ،نحوة اسهتفاده
و بهرهبرداری سیستم ای حملونقل شهری مشهد از سوخت ای فسیلي و پیامد ای زیستمحیطهي آن را بسهن؛د؛ بنهابراین پهژو ش
حاضر ،از نظرِ ما یت و روش دارای رویکرد تحلیلي و کاربردی است که ابتدا با استفاده از مطالعات میداني ،اسنادی و کتابخانهای به بررسي
و استخراج اطمعات موردِنیاز پرداخته و سپس میزان مصرف و مقدار زمین موردِنیاز این میزان مصرف را با استفاده از شاخص جهای پهای
اکولوژیک محاسبه کرده و پیشنهاد ایي برای کا ش مصرف سوخت و بهبود کیفیت محیی زیست شهر مشهد ارائه کهرده اسهت .نتهای
پژو ش نشان ميد د که در شهر مشهد ،سیستم اتوبوسراني بیشترین سازگاری را با محیی زیسهت دارد و تنهها سیسهتم حمهلونقهل
درون شهری مشهد است که سرانة جای پای اکولوژیک آن کمتر از سرانة جهاني آن است .مچنین نتای محاسبات نشان مهيد هد کهه
ر یک از سیستم ای حملونقل؛ یعني مینيبوس ،تاکسي و مسافرکش ا ،سواری ای شخصي و موتورسیکلت ها ،بههترتیه

 12 ،6 ،2و

 5/5برابر بیشتر از سیستم اتوبوسراني از منابع زیستمحیطي استفاده ميکنند و به محیی زیست شهر مشهد خسارت ميزنند.
کلید واژگان :ارزیابي ،جای پای اکولوژیک ،حملونقل ،اثرات زیستمحیطي ،مشهد.

 -1استادیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم دانشکده منابع طبیعي و علوم زمین دانشگاه کاشان (نویسنده مسؤول)
 -2کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و عضو یئت مدیره شرکت عمران شهر جدید بینالود
 -3دانش؛وی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسي مشهد و عضور گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد
 -4دانش؛وی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسي مشهد و شهریار گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد
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مقدمه
حملونقل شهری بهعنوان یکی از عوامل مهم حیاا و
رشد اقتصادی شهر و یکی از مؤثرترین اجزاءِ حملونقل
محسوب می باشد؛ به طوری که در شهرهای کشاورهای
درحالتوسعه ،اغلب باین  15تاا  25درصاد از بودجاه،
بین  8تا  16درصاد از درمماد نانوارهاا و بای از 33
درصد از سرمایهگذاریها در زیرسانتهای شاهری ،در
بخ حملونقل مصرف میشود ()UNEP,2011؛ اما با
وجااود اهمیاات ایاان سیسااتمهااا در زناادگی روزماار
شااهروندان ،الهوهااای رای ا حماالونقاال هزینااههااای
زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی سانهینی متحمال
میشود .در این رابطاه ،برنای مشاکال مساتندشاد
دید میشود؛ از جمله ،افازای ساطم مصارف انارژی،
ترافیک جاد ای ،انتشار گازهای گلخاناهای و ملاودگی و
همچنین ایمنای جااد ای و اثارا بهداشات جااد ای.
تاجایی که در برنی مطالعا  ،هزینه هاای اجتمااعی و
زیستمحیطی بخ حملونقل شامل ملاودگی محای
زیست ،تصادفا و ترافیک حدود  10درصد یاا بیشاتر
بودجة  GDPبرمورد شد است ) .(UNEP,2011مژانس
بین المللی انرژی نیز پی بینی کرد اسات کاه انتشاار
گاز دیاکسیدکربن در بخ حملونقل به رشدی 120
درصدی تاا ساال  2050در مقایساه باا ساال  2000و
ناوگان ناودروی جهاانی باه ساه برابار نواهاد رساید
) .(UNEP,2008طبقِ میانهینِ ساالنه ،حدود  500هزار
نفر در کشورهای درحاال ِتوساعه دااار مارزِ زودرس
ناشی از ملودگی هوای ناشای از حمالونقال مایشاوند
(استادی جعفری و همکاران .)281 :1389،در سال های
انیر ،بروز و یاا تشادید ایان اثارا منفای و زیاانباار
حملو نقل ،بهعنوان یکی از اساسی ترین بخ ها ماورد
توجه اکثر کارشناسان و برنامه ریزان قرار گرفتاه اسات
(استادیجعفری و رصافی .)281:1392،بهطوریکاه باا
افزای اثرا زیستمحیطی و برهمریختهای طبیعات،
همچنین پیدایی طلیعة ویرانی محی زیسات جهاانی،
پیاماادهای شااوغ و غاامانهیااز من باار زناادگی انسااان و
گسترش مفهوغ توساعة پایادار در ساطم باین المللای،
دانشمندان مادل هاای کمیای و کیفای متعاددی بارای
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زیستمحیطی فعالیتهاای انساانی و


انداز گیری اثرا
توسعة پایدار جوامع و شهرها ارائه کرد اند .یکی از ایان
شانص ها که توجه بیشاتری را در ساطوآ مکادمیاک،
سیاسی و مموزشی به نود جلب کارد  ،ارزیاابی جاای
پای بوغ شنانتی 1است .این شانص نشان میدهد کاه
مصاارف اناارژی و بهاار باارداری از منااابع را ماایتااوان
به طورِ مستقیم با زماین هاای انتصااد داد شاد باه
هرکداغ از کاربری ها در شهر ،منطقه و یا کشور مارتب
کرد و مورد ارزیابی قرار داد ).(Gottlib et all,2012:13
نوموری روش جای پای اکولوژیک این است که برنالف
روش های رای ارزیابی مثار زیست محیطای کاه تعیاین
معیارهااای ارزیااابی کااامال کیفاای بااود و درنهایاات
تصاامیمگیااری کیفاای در دامنااة  +10تااا  -10کمیاای
میشاوند .در ایان روش ،حاداقل مبناای واقعای بارای
تصمیمگیری وجود دارد و من تبدیل «میازان مصارف»
بااه «زمااین» اساات (فریااادی و صاامدپور.)98:1389،
کااالنشااهر مشااهد در گااذرِ زمااان بااهعنااوان دومااین
کالن شهر ایران ،در ابعاد مختلف اقتصاادی -اجتمااعی
به مصادر ظرفیت های منطقة پشتیبان نود ،متشکلاز
دیهر شهرها و سکونتها های تحتِسالطهاش ،پردانتاه
است و این امار باعار رشاد روزافازون جمعیات شاهر
مشااهد و درپااای من ازدیااااد تعاااداد وساااایل نقلیاااة
درونشهری شد و مشکل حملونقال و ترافیاک را باه
یکی از اصلیترین مشکال این شهر تبدیل کرد است.
هر اند در سال های انیر در قالاب طارآهاای توساعة
شهری و نیز طرآ جامع ترافیاک ،تادابیری باه منظاور
کاه اثارا ایان مشاکل صاور گرفتاه اسات؛ اماا
تاکنون نتوانسته موفقیت اندانی در این امر ایجاد کند
و بسیاری از مشکال همچنان به قوی نود باقی است.
شایان ذکر است که این مشاکال  ،مسابب پیامادهای
زیستمحیطی بسیاری ازجمله :افزای مصرف سونت،
هدررفات سارمایههاای طبیعای ،باروز ملاودگی هاوا و
کاه کیفیت محی زیست شاهری نیاز باود اسات.
روشن است که در میند ای نزدیک با افازای جمعیات
شهر مشهد ،این مشکال نیز افزای نواهد یافات .باا

)1.Ecological footprint (EFA
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توجااه بااه ایاان مسااائل ،ارزیااابی کلاای از اثاارا
زیسااتمحیطاای و پایااداری سیسااتمهااای حماالونقاال
شهری مشهد ضروری است.

معکوسکردن وابستهی به نودرو و ارتقاء جایهزینها و
حالتهای پویای حملونقل باشیم ،به رسمیت شنانته
است (صرافی و محمدیان.)116 :1391 ،

چهارچوب نظری و پیشینة پژو ش

نظریة تبخیهر ترافیهک :براساس این نظریه ،انانچه

بعد از شکلگیری مفهوغ توسعة پایدار و همچنین
اشمهیر شهرهای جهان در
روشنشدن نق
دامنزدن به ناپایداریهای فعلی بهویﮋ در زمینة انتشار
گازهای گلخانهای و تﻀییع منابع طبیعی و همچنین
روشنشدن پیامدهای ناگوار وابستهی به نودرو ،در
برنامهریزی ،انهار های نوین برنامهریزی شهری شکل
گرفتند که با تﺄکید بر پایداری ،نواهان تحدید حرکت
سوار و افزای گزینههای حملونقل پایدارتر بهعنوان
اولویتی بینالمللی بودند؛ اهم این این انهار ها
عبار اند از:

فﻀای جاد کم شود ،ترافیک کاه یافتااااااه و سطم
کلی زیرسانتها ثابت میماند (صاارافی و محماادیان،
.)117 :1391
درمجموع ،تمامی انهار هایی که گفته شد یاک منظاور
دارند؛ بهتر زیستن انسان در شهر که برای رسایدن باه
من نیازمند سنج و ارزیابی میباشیم.
در دهههای انیر ،شانصها و مفاهیم گونااگونی بارای
ارزیابی این اثرا و سنج پایداری در سطوآ مختلف
ازجمله مناطق شهری ارائاه شاد اسات .یکای از ایان
شانص ها که توجه بیشتری را باه ناود جلاب کارد ،
ارزیابی جای پای اکولوژیاک اسات .ایان روش ،ابازاری
برای تعیین اثرا زیست محیطی با یک شانص واحاد،
ساد و قابل فهم است (رضاوانی )147:1387،و میازان
مصرف انسان و اثر ایان مصارف را بار محای زیسات
ارزیابی میکند (جمعاهپاور و همکااران )192:1392،و
تعیین می کند که میزان بار و فشاار وارد بار طبیعات
اقدر است (حسینزاد دلیر و ساسانپاور.)90:1385،
درواقع ،تحلیل جای پای اکولوژیک ،یک ابزار محاسابة
محیطی است که ما را قادر میکند تا براسااس منااطق
زمینی و مبی که انسانها صرفِ تولید میکنناد ،میازان
مصرف منابع و جذب پسماندهای منان را بارمورد کنایم
( .)wackernagel & Rees,1996:9جاااای پاااای
اکولوژیااک ماایتوانااد بااهعنااوان یااک روش کمیاای و
درعینِحال جامع ،برای تعیاین اناداز کیفیات محای
زیست شاهری ماورد اساتفاد قارار گیارد (فریاادی و
صمدپور )98:1389،و ابزاری برای تشخیص فرصاتهاا
بااهمنظااور کاااه هزینااههااا محسااوب ماایشااود
(رضاوانی .)147:1387،ایان مادل درصادد محاسابه و
مقایسة تقاضای انسان برای منابع اکولوژیکی و تواناایی
زمین برای تﺄمین و باازتولیاد اسات .روششناسای من
محاسبه را درگیر میکند« ،نواحی حاصلخیز و دریاا در
زمین معین ،مقدار مشخصی انرژی ،غذا و مواد را بارای

نظریة توسعة پایدار شهری :پایداری زمانی میتواند
در شهرها بهکار بسته شود که شهرها ورودیهای منابع
(زمین ،انرژی ،مب و مواد) و نروجیهای نود را
(تﻀییع هوا ،مایع و جامد)کاه دهد (صرافی و
محمدیان.)114 :1391 ،
بومشهر :در این نظریه نیز باید شهر منطبق با طبیعت
باشد و حملونقلی پایدار داشته باشد.
شهر زیستپذیر :یک اجتماع زیستپاذیر ،اجتمااعی
امن ،قابل اطمینان با گزینههاای مختلاف حمالونقال،
عدالتمحور ،دارای مساکن قابال اساتطاعت و اقتصااد
رقابتی است (بندرمباد و احمدینﮋاد.)9-7 :1393،
نوشهرگرایي و شهر وشمند :در شهرگرایی جدیاد
توجه و تمرکز ،بیشتر بر ابعاد فیزیکی و کالبدی است و
در رشد هوشمند عالو بر ابعاد کالبدی ،باه جنباههاای
اقتصادی و اجتماعی و همپیوندی با نواحی پیرامون نیز
تﺄکید فراوان میشود (نیکپور.)126 :1390 ،
منشور آتن :در این منشور ،شهر را باه اهاار منطقاة
مجزای «فعالیت ،ساکونت ،تفاریم و شابکة ارتبااطی»
تقسیم میکند (مهدیزاد .)73 :1379 ،
جنبش شهر سالم :حملونقل ،یکی از مؤلفههای
کلیدی برنامهریزی شهری سالم است .این منشور
اساسا این امر را که ما باید بهدنبال شیو هایی برای
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جمعیت معینی فراهم میکند» .به عباار دیهار ،بایاد
به توانایی طبیعت در فراهمموری مواد ماوردِنیااز ناود
توجه کرد (ایونا و یاوئن .)43:1392،پیااغ اصالی
جای پای اکولوژیک ،توسعة پایدار و فراتار از اصاالحا
ساد است (صرافی)31:1379،؛ به همین دلیل شانص
جااای پااای اکولوژیااک ،ماادل کمیاای مناساابی باارای
انداز گیری توساعة پایادار جواماع و شاهرها باهشامار
می رود و باهعناوان شانصای بارای سانج پایاداری
اجتماعا و مقایسة من با میانهینهای جهاانی معرفای
میشود (فریادی و صمدپور.)98:1389،
درک مساایبهااای انسااانی وارد باار اکوسیسااتمهااای
طبیعی در مقیاس شهرها در کاانون مطالعاا پیشاین
بود اسات؛ اماا از انادساال پای ایان مطالعاا در
سطوآ جهانی ،ملی ،شاهرداریهاا ،مؤسساا و  ...نیاز
انجاغ گرفته است (سرایی و زارعی فرشاد.)42:1389،
تاکنون تحقیقا متعددی در دانال و ناار از ایاران،
در ارتباط با محاسبة ردپای اکولوژیاک صاور گرفتاه
اساات؛ امااا در ایاان مطالعااا  ،موضااوع حماالونقاال
بهطورِکلی و بهعنوان یکی از عوامل محاسبة جای پاای
اکولوژیک ،مورد توجاه قارار گرفتاه اسات؛ ازجملاه در
ایااران ،حسااینزاد دلیاار و ساسااانپااور ( ،)1385در
مطالعة نود به ارزیابی پایاداری کاالن شاهر تهاران باا
اسااتفاد از روش جااای پااای اکولوژیااک پردانتااه و
معتقدند که با توجه باه جاای پاای بازرز شاهروندان
تهراناای و جمعیتاای حاادود  8میلیااون نفاار (بااا حااوز
پیرامون حدود  12میلیون نفر) ایان شاهر باه فﻀاایی
حدود  379برابر از  733کیلومتر مربع مساحت کناونی
نود برای ادامة حیا نیاز دارد تاا ازلحاا ِ اکولاوژیکی
بتواند پاسخهوی نیاز و تقاضای ساکنان نود باشاد .در
مطالعااهای دیهاار ،قرنلااو و همکاااران ( ،)1392بااا
استفاد از روش جای پاای اکولوژیاک ،پایاداری شاهر
کرمانشااا را بررساای کاارد و معتقدنااد کااه در شااهر
کرمانشا  ،سیستم حملونقل شهری با مقدار جای پاای
اکولوژیک ( 0/322هکتار /نفار) ،پاس از مصارف ماواد
غااذایی ( 1/22هکتااار /نفاار) ،بیشااترین جااای پااای
اکولوژیک را دارد و ایشان اظهار میدارند کاه باا اداماة
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روند کنونی مصرف در شهر کرمانشا  ،ایان شاهر بارای


تااﺄمین غااذا ،اناارژی و زمااین مااوردِنیاااز باارای جااذب
دیاکسیدکربن ،به فﻀایی حادود  180برابار مسااحت
کنونی ناود نیازمناد اسات .جمعاهپاور و همکااران
( ،)1392وضااعیت پایااداری شهرسااتان رشاات را بااا
استفاد از شانص جای پای اکولوژیک بررسی کارد و
معتقدند که این شهرساتان از کساری اکولوژیاک رنا
می بارد و از دیادگا اکولوژیاک ناپایادار اسات؛ اماا در
سالهای انیر ،مطالعاتی هراند اندک در زمینة اثارا
زیساتمحیطاای سیساتمهااای حمالونقاال شاهری بااا
استفاد از روش جاای پاای اکولوژیاک صاور گرفتاه
است؛ بهعنوانِنمونه ،جای و اساتون در پاﮋوه ناود
میزان جای پای اکولوژیک ناشی از سانت بزرگرا هاا و
مسیرهای شهری را ماورد سانج قارار داد و ساعی
دارنااد تااا بااا اسااتفاد از ایاان روش ،تااﺄثیرا سااانت
مساایرهای جدیااد را مشااخص کننااد .ایشااان باار ایاان
عقید اند که با افزای تعداد نودروهای دیزلی عالو بر
افزای ملودگی های زیستمحیطی ،مسایرهای شاهری
نیز تخریب میشوند ) .(Chi & Stone,2005: 4فریادی
و صاامدپور ( ،)1389بااهمنظااورِ کاااه جااای پااای
اکولوژیک در شهر تهران ،به بررسی تناسب اساتفاد از
شیو های مختلف حملونقل پردانتهاند و معتقدند کاه
ناکارممدی سیستمهای حمالونقال شاهری در تهاران،
عااالو باار ایجاااد مسااائل ناااد ترافیکاای ،مسااائل
زیستمحیطی مهمی نیز بهوجود میمورد و این مسالله
نود از مهمترین علت های کاه منابع محی زیسات
کشور است و پیشنهاد میکنند که سیستم حملونقال
مترو در شهر تهران با انتصاد  0/003مترمربع زماین
بهازای هر نفر مسافر برای تﺄمین نیاز سونت مصارفی،
سازگارترین وسیله با محی زیست میباشد .همچناین،
حبیبی و همکاران ( ،)1391باه ارزیاابی جاای پاای
بوغشنانتی وسایل حمل و نقل شهر ارومیاه پردانتاه و
معتقدند بهغیراز سیساتم حمال و نقال اتوباوس ،ساایر
سیستم های حملونقل از جای پای بیشتری نسابتباه
استانداردهای جهانی برنوردار هستند .نوموری تحقیاق
نسبتبه تحقیقا پیشین این است که عالو بر شنانت
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جااای پااای اکولوژیااک حماالونقاال شااهر مشااهد،
بااهصااور ِکلاای هاارکااداغ از بخ ا هااای ذینفااع در
حملو نقال شاهری را باهطاورِ جداگاناه بررسای و باه
مقایسة من با شهر تهران و سطم استاندارد جهاانی نیاز
پردانته است.

روش پژو ش
این پﮋوه براسااسِ هادف ،کااربردی و ازنظارِ شایو
انجاغ ،توصیفی -تحلیلی است .عمد اطالعا موردنیااز
ازطریقِ اسنادی ،کتابخانهای جمعموریشد و همچنین
برای تکمیل این ماوارد ،از روش پیمایشای یاا میادانی
اسااتفاد شااد اساات .داد هااا و اطالعااا موردِنیاااز ،از
داد ها و بانکهای اطالعاتی سازمانهای مختلف ،مانند
سالنامههای مماری کشور ،استان و شهر ،اطلسِ جهاانی
جای پای اکولوژیک ،سازمان حمل ونقل و دیهار مراکاز
جمعموری شد و سپس داد هاا ،در مرحلاة بعادی ،باا
استفاد از روش جاای پاای اکولوژیاک کاه از ترکیاب
کاربرد دو روش استقرایی (تفصیلی) و قیاسی (ترکیبی)
تشکیل شد است ،بارای محاسابة رد پاای اکولوژیاک
) ،(EFسیستم های حمل ونقل شاهری در ساطم شاهر
مشهد اقداغ شد است .با استفاد از این مدل ،درصادد
محاسبه و مقایسة تقاضای انسان برای منابع اکولوژیکی
و توانااایی زمااین باارای تااﺄمین و بازتولیااد من در شااهر
مشهد هستیم .براساسِ روش کلی اباداعی واکرناگال و
ویلیاغ ریز1996( 1غ) ،محاسبا مربوطبه این مدل باه
شرآ زیر است:
برمورد سرانة مصرف ساالنة مواد مصرفی اصالی،

براساس مجموع داد های منطقاهای و تقسایم مصارف
کل به میزان جمعیت؛
برمورد زمین انتصادداد شد به هر نفر بارای

تولید هر مورد مصرفی ،از را تقسایم متوسا مصارف
ساالنة هر مورد بر متوس ساالنة تولید یا بازد زمینی؛
محاسبة متوس کل رد پای اکولوژیک هار نفار

) ،(EFازطریقِ جمعزدن تمامی مناطق اکوسیستم کاه
به هر نفر انتصاد یافته است؛
1 . Mathis Wackernageland William Rees

بهدستموردن رد پاای اکولوژیاک ) (Efpبارای

جمعیات منطقاة برناماهریازی شاد ) (Nباا محاسابة
حاصل ضرب متوس رد پای هر نفر در انداز جمعیات
).(Wackernagel & Rees,1996: 12) (Efp=N*EF

واحد این شانص ،هکتار (متوس جهانی) باهازای هار
نفر است .درواقع جاپای اکولوژیک ،گستر ای از نشکی
(و مب) کر زمین یا ناحیهای ویاﮋ  ،ماوردِنیااز بارای
حمایت از شیو زندگی کنونی بشر یا الهاوی مصارف

یک جمعیت بهنصود است.
قلمرو پژو ش
در پﮋوه حاضار ،شاهر مشاهد را باهعناوان مطالعاة
موردی درجهتِ استفاد از شانص جای پای اکولوژیک
و ارزیااابی پایااداری سیسااتمهااای حماالونقاال شااهری
انتخاب کردیم .براسااسِ سرشاماری عماومی نفاوس و
مساکن ساال  ،1390شااهر مشاهد باا  2766258نفاار
جمعیت ،باا مسااحت  288664457متار مرباع اسات
(سالنامة مماری شهر مشاهد .)20:1391 ،شاهر مشاهد
بهدلیلِ قرار گرفتن حرغ مطهار رضاوی در من ،هماوار
در طااول تاااریر دارای اهمیاات فرهنهاای ،مااذهبی،
اقتصاااادی و اجتمااااعی باااود اسااات (ماااؤمنی و
همکاااران )15:1387،و ساااالنة پااذیرای باای از 32
میلیون زائر از دانل و بی از یک میلیون زائر از نار
از کشور است.
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شکل  .1موقعیت سیاسي شهر مشهد
(منبع :حیاتی)116:1391،

حملو نقل و جابهجایی در شاهر مشاهد باا اساتفاد از
وسایل مختلف حملونقل درون شهری مانناد اتوباوس،
مینیبوس ،تاکسی ،نودروهاای شخصای و ون صاور
میگیرد و اندسالی است که مترو نیز به این سیساتم
اضافه شد است .سهم هریک از وسایل حمالونقال در
جدول ( )2ارائه شد است .همانطاور کاه از اطالعاا
جدول نیز نمایان است 33/5 ،درصاد از کال سافرهای
روزانااه در شااهر مشااهد ،بااا اسااتفاد از سیسااتمهااای

حملونقل عمومی (مانند اتوبوس واحاد ،مینایباوس و
ون)  25/24درصاااد از ایااان سااافرها باااا اساااتفاد از
سیسااتمهااای نیمااهعمااومی (ماننااد انااواع تاکساای و
مسافرک ها ،سرویسها) و همچنین 40/92 ،درصاد از
ساافرهای روزانااه در شااهر مشااهد ،بااا اسااتفاد از
سیستم های حملو نقل شخصی (مانند سواری ،وانات و
موتورسااایکلت) صاااور مااایگیااارد (شاااهرداری
مشهد.)23:1389،

جدول  .1توزیع سفر ای روزانة سیستم ای حملونقل  1389در شهر مشهد

سیستمهای حملونقل شهری
شخصی ()40/92

عمومی ()33/5

سواری ()29/51
وانت ()2/09
موتورسیکلت ()9/32

اتوبوس واحد ()31/08
مینیبوس ()2/22
ون ()0/2

(منبع :شهرداری مشهد)387:1389،

نیمهعمومی ()25/24
انواع تاکسی و مسافرک
()19/40
سرویس از هر نوع ()5/84

(محاسبا نهارند )

توزیع سفرهای روزانه ،عملکرد و سهم هریک از وساایل
نقلیه در جابهجایی مسافر شاهر مشاهد در جادول ()2
ارائه شد است .اتوبوس واحد ،تاکسی ،سواری شخصای

و موتورسیکلت بهترتیب بیشترین سهم را در جابهجایی
روزانة مسافران درونشهری در مشهد دارد.

جدول  .2توزیع سفر ای روزانه و عملکرد وسایل نقلیه در سال  1389در شهر مشهد

نوع
سیستم
شخصی

نوع وسیله

تعداد سفر
روزانه

درصد

ضریب
جابهجا
یی

جابهجایی روزانه
درصد

موتورسیکلت

358599

9/32

1

358599

7/22

سواری

1135323

29/51

1

1135323

22/86
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وانت

80359

2/09

1

80359

1/62

اتوبوس واحد

1195439

31/08

1/5

1793158/5

36/10

مینیبوس

85285

2/22

1/8

153513

3/10

ون

7921

0/20

1/8

14257/8

0/29

746047

19/40

1193675/2

24/03

سواری

166207

4/32

1

166207

3/35

مینی
بوس

58417

1/52

1

58417

1/18

12745

0/34

1

12745

0/25

3846342

100

-

4966254/5

100

عمومی

تاکسی و مسافرک
نیمهعمو
می

سرویس
سایر
-

جمع

1/6

(منبع :شهرداری مشهد( ،)23:1389،فریادی و صمدپور( ،)100:1389،محاسبا نهارند )

به مصرف روزانة سونت (جادول  ،)3تعاداد سافرهای
روزانه ،تعداد افراد جابهجاشد روزانه و متوس مسافت
سفر (جدول  ،)4در هرکداغ از انوع وسایل حمالونقال
درون شهری مشهد ،میزان زماین تاﺄمینکنناد سارانة
مصرف روزانه در هر وسیله برحسبِ هکتار به شرآ زیار
محاسبه شد است.

یافته ای پژو ش
همانطور که قبال نیز اشار شد ،هدف از ایان پاﮋوه
تعیین مثار زیست محیطی انواع شیو های حملونقل در
شهر مشهد و تعیین سطم پایداری در هرکاداغ از ایان
شیو هاست .برای انجاغ این ارزیاابیهاا ،از روش جاای
پای اکولوژیک که بیانکنناد کیفیات محای زیسات
می باشد ،استفاد کردیم .برمبنایِ این روش و با توجاه

جدول  .3مصرف سوخت بهازای جابهجایي مسافر با انواع وسایل نقلیه

شخصی
شرآ

مصرف سونت بهازای یک
مسافر -کیلومتر (لیتر)

همهانی

سواری

موتورسیکلت

تاکسی و
مسافرک
بنزینی

مینیبوس

0/097

0/046

0/083

0/025

اتوبوس
سرویس

اتوبوس
واحد

0/024

0/011

(منبع :فریادی و صمدپور( ،)100:1389،حبیبی و همکاران.)107:1391،
جدول  .4متوسی مسافت سفر برای تمامي سیستم ای حملونقل در شهر مشهد

شخصی
شرآ
متوس مسافت
سفر (بر حسب
کیلومتر)

سواری موتورسیکلت

7/17

(منبع :شهرداری مشهد.)65:1389،

6/99

عمومی
وانت

7/51

اتوبوس
واحد
6/72

مینیبوس

7/10

نیمهعمومی
ون

7/00

تاکسی و
مسافرک
6/90

سرویس
سواری مینیبوس
7/45

6/83

سایر

7/17
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 -1محاسبة جای پای اکولوژیک اتوبوس
براساس اطالعاا ارائاهشاد در جادول ( ،)2در ساال
 1389روزانه  1793158/5نفر مسافر توسا نطاوط
اتوبوس شهری مشهد جاباهجاا شاد اسات .در هماان
جدول مشخص شد است که تعداد سفرهای روزانه در
سال  1389برابر با  1195439سفر مایباشاد و ااون
معموال طای یاک سافر ،انادین جاباهجاایی صاور
می گیرد ،پس سهم هر مسافر از یک سفر ،از تاابع زیار
محاسبه میشود:
1195439÷1793158/5=0/66
همچنین ،با توجه به اطالعا ارائهشد در جادول (،)4
متوس پیماای سافر در شاهر مشاهد باا اساتفاد از
اتوبوس 6/72 ،کیلومتر است .مقدار مساافت طایشاد
یک مسافر در یک روز با اتوبوس در شاهر مشاهد برابار
است با:
مقدار مسافت طی شد یک مسافر در روز= تعداد سفرهای روزانه *
پیمای سفر در شهر مشهد

6/72*0/66 =4/435
با توجه به اینکه مقادار مصارف ساونت باهازای یاک
مسافر در هر کیلومتر برای اتوبوس برابر با  0/011لیتار
میباشاد؛ درنتیجاه  .0/011*4/435= 0/048درواقاع،
 0/048لیتر سرانة مصرف روزاناة گازوئیال ،بارای یاک
1
مسافر در شهر مشهد است و این برابر با  0/012گاالن
سرانة مصرف روزانة گازوئیل بهازای یک مسافر در شهر
مشهد .ازمنجاییکه سونت گازوئیل در هر گالن ،تقریبا
برابر با  138700واحد گرمایی بریتانیا ) 2(BTUتولید
میکند که درنهایت  19/95تن کاربن در هار میلیاارد
واحاد گرماایی بریتانیاا مزاد مایشاود & (Pezzetta
)Drossman,2005: 25؛ درنتیجه:

 .1یااک گااالن ممریکااایی براباار بااا  3/7853لیتاار اساات؛ درنتیجااه:
0/048÷3/7853=0/012
(بی.تی.یو ،واحد گرمایی انهلستان)2 . British thermal unit. BTU.
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با توجه به این نکته کاه سااالنه بارای جاذب  1/8تان


کااربن ،یااک هکتااار زمااین نیاااز اساات (شااکور و

همکاران)64 :1390،؛ بنابراین ،نواهیم داشت:
درواقع ،میزان زمین موردِنیاز برای تﺄمین سرانة روزانة
مصرف گازوئیل اتوبوس در شهر مشهد ،برابر با
 0/000018هکتار ( 0/18مترمربع) است.
 -2محاسبة جای پای اکولوژیک مینيبوس
براساس اطالعاا ارائاهشاد در جادول ( ،)3در ساال
 1389در شااهر مشاااهد ،روزاناااه  153513نفااار باااا
مینی بوس جابه جا شد است .همچنین ،تعداد سفرهای
روزانه در سال  1389با مینایباوس ،برابار باا 85285
سفر می باشد و اون معموال طای یاک سافر ،انادین
جابهجایی صور میگیرد؛ پس سهم هر مسافر از یاک
سفر ،از تابع زیر محاسبه میشود:
85285÷153513=0/55
همچنین ،با توجه به اطالعا ارائهشد در جادول (،)5
متوس پیماای سافر در شاهر مشاهد باا اساتفاد از
مینی بوس 7/10 ،کیلومتر است .مقدار مسافت طیشد
یک مسافر در یک روز با مینیبوس در شهر مشهد برابر
است با:

با توجه به اینکه مقادار مصارف ساونت باهازای یاک
مسافر در هر کیلومتر برای مینیبوس در شاهر مشاهد،
برابااار باااا  0/025لیتااار اسااات؛ درنتیجاااه 0/097
=0/025*3/905؛ درواقع 0/097 ،لیتار سارانة مصارف
روزانة گازوئیل ،برای یک مسافر در شهر مشهد اسات و
این برابر با  0/025گالن سرانة مصرف روزاناة گازوئیال
بهازای یک مسافر در شهر مشهد است .همانطاور کاه
در محاسبة جای پای سیستم اتوبوس رانای نیاز اشاار
شاد ،ساونت گازوئیال در هار گاالن ،تقریباا برابار بااا
 138700واحد گرماایی بریتانیاا تولیاد مای کناد کاه
درنهایت  19/95تن کربن در هر میلیارد واحد گرماایی
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بریتانیا مزاد میشود؛ درنتیجه ،برای محاسبة جای پاای
مینیبوسهای شهر مشهد ،نواهیم داشت:

درواقع ،میزان زمین موردِنیاز برای تﺄمین سرانة روزانة
مصرف گازوئیل مینیبوس در شهر مشهد ،برابر با
 0/000037هکتار ( 0/37متر مربع) است.
 -3محاسبة جای پای اکولوژیک انواع تاکسي
در سال  ،1389در کل شاهر مشاهد باا اناواع تاکسای
(شامل تاکسیها ،مسافرک ها ،مژاناسهاا) ،درمجماوع
 746047سفر انجااغ شاد کاه برابار باا 1193675/2
مسافرِ جابهجاشد است .با توجه به اینکه در هار سافر،
اندین جابهجایی صور مای گیارد؛ پاس ساهم یاک
مساااااااافر از سااااااافرهای انجااااااااغشاااااااد
 746047÷1193675/2=0/625اساات .بااا توجااه بااه
اینکه مقدار پیمای در شهر مشاهد بارای تاکسای هاا
 6/90کیلااومتر ماایباشااد؛ بنااابراین ،مقاادار مسااافت
طیشد یک مسافر در یک روز با انواع تاکسی در شاهر
مشهد برابر است با:

با توجه به داد هاای ارائاهشاد در جادول ( ،)4مقادار
مصرف سونت بهازای یک مسافر در هر کیلومتر بارای
تاکسیها و مسافرک ها ،برابار باا  0/083لیتار اسات؛
درنتیجه  4/312 *0/083 =0/357لیتر سرانة مصارف
روزانة بنزین تاکسی ها در شهر مشهد است .این مقادار
برابر با  0/094گالن سرانة مصرف روزانة بنزین باهازای
یک مسافر میباشد .ازمنجاییکه بنزین بدون سرب برابر
با  125000واحد گرمایی بریتانیا در هر گالن اسات کاه
برابر با نرخ  19/35تن کاربن مزادشاد در هار بیلیاون
واحاااد گرماااایی بریتانیاااا اسااات & (Pezzetta
)Drossman,2005؛ بنابراین ،برای محاسبة جای پای
اکولوژیک انواع تاکسی در شهر مشهد ،نواهیم داشت:

 -4محاسبة جای پای اکولوژیک سواری شخصي
براساس اطالعاا ارائاهشاد در جادول ( ،)3در ساال
 ،1389روزاناااه  1135323سااافر و نیاااز 1135323
جابهجایی در شهر مشهد با نودروهای سواری شخصی
صااور گرفتااه اساات؛ درنتیجااه ،سااهم هاار مسااافر از
سااااافرهای روزاناااااه برابااااار  1مااااایباشاااااد
( .)1135323÷1135323=1با توجه باه اینکاه مقادار
پیمای سفر در شهر مشهد برای نودروهای شخصای
 7/17کیلومتر است؛ بنابراین ،مقدار مسافت طایشاد
یک مساافر در یاک روز باا ساواری شخصای ،برابار باا
 7/17*1 =7/17کیلومتر است .مقدار مصارف ساونت
در هر کیلومتر برای هر مسافر با سواری شخصی ،برابار
با  0/097لیتر می باشد؛ بنابراین ،مقدار سارانة مصارف
روزانة بنزین سواری شخصی در شاهر مشاهد ،برابار باا
 7/17*0/097 =0/695است کاه ایان مقادار برابار باا
 0/695÷3/7853=0/183گاالن سارانة مصارف روزاناة
بنزین میباشد .ازمنجاییکه بنزین بدون سرب ،برابار باا
 125000واحد گرمایی بریتانیا در هار گاالن اسات کاه
برابر با نرخ  19/35تن کاربن مزادشاد در هار بیلیاون
واحد گرمایی بریتانیا است؛ بنابراین ،برای محاسبة جاای
پای اکولوژیک سواری شخصی در شهر مشهد نواهیم
داشت:

 -5محاسبة جای پای اکولوژیک موتورسیکلت
تعداد سفر انجاغشد با موتورسایکلت در شاهر مشاهد
برای ساال  358599 ،1389سافر مای باشاد و تعاداد
مسافر جابهجا شد با استفاد از موتورسیکلت در همان
سال  358599است (جادول )3؛ درنتیجاه ،ساهم هار
مسافر از سفرهای روزاناه ،برابار  1اسات (358599=1
÷ .)358599با توجه به اینکه مقدار پیماای سافر در
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شهر مشهد برای موتورسیکلت برابار باا  6/99کیلاومتر
است؛ بنابراین ،مقدار مسافت طیشاد یاک مساافر در
یااک روز بااا موتورساایکلت ،براباار بااا 6/99*1 = 6/99
کیلومتر است .مقدار مصارف ساونت در هار کیلاومتر
برای هر مسافر با موتورسایکلت ،برابار باا  0/046لیتار
است؛ درنتیجه سرانة مصرف روزانة بنزین برابر است باا
 6/99 * 0/046=0/321و ایان مقادار برابار باا 0/084
گالن مصرف سرانة روزانة بنزین است .همانطور که در
محاسبة جای پای انواع تاکسی و سواریهاای شخصای
نیز گفته شد ،بنزین بدون سرب برابر با  125000واحد
گرمایی بریتانیا در هر گالن است که برابر با نارخ 19/35
تن کربن مزادشد در هر بیلیاون واحاد گرماایی بریتانیاا
است؛ بناابراین ،بارای محاسابة جاای پاای اکولوژیاک
موتورسیکلت در شهر مشهد نواهیم داشت:




مجموع نتای محاسبا میزان زماین ماوردِنیااز بارای
تﺄمین مصارف روزاناة ساونت باهازای هار مساافر در
ارتباط با هریک از وسایل نقلیاة درونشاهری در شاهر
مشهد ،در جدول ( )5ارائه شد است .همچنین در ایان
جدول ،مقادیر استاندارد جهانی و مقادیر مربوطبه جای
پای اکولوژیک شاهر تهاران بارای هارکاداغ از وساایل
حملونقل شهری بهمنظور مقایسه و ارزیابی این مقادیر
با مقاادیر موجاود در شاهر ارومیاه ارائاه شاد اسات.

جدول  .5مقایسة جای پای اکولوژیک وسایل حملونقل شهری مشهد با استاندارد ای جهاني و تهران (به کتار)

وسایل نقلیه

سرانة جای پای
اکولوژیک هر وسیلة
نقلیه در شهر مشهد

سرانة استاندارد
جای پای
اکولوژیک

انتالف سرانة جای پای
اکولوژیک مشهد با
استاندارد جهانی (هکتار)

سرانة جای پای
اکولوژیک در
تهران (هکتار)

اتوبوس

0/000018

0/000056

0/000038

0/000039

مینیبوس

0/000037

0/000032

-0/000005

0/000067

تاکسی

0/00011

0/000016

-0/000094

0/00022

سواری شخصی

0/00023

0/000021

-0/000209

0/00042

موتورسیکلت

0/00010

0/000012

-0/000088

0/00019

(منبع :فریادی و صمدپور( ،)100:1389،حبیبی و همکاران( ،(GFN,2012) ،)107:1391،محاسبا نهارند ).

همانطور که از داد های ارائهشاد در جادول ( )5نیاز
نمایان است ،بهغیراز سیستم اتوباوسرانای کاالنشاهر
مشهد ،مابقی سیستم های حمل و نقال درون شاهری در
این شهر ،سرانة جای پای اکولوژیکیای فراتار از سارانة
استاندارد اعالغشد توس سازمان جهاانی جاای پاای
بااوغشاانانتی ) (GFNدارنااد .بااه عبااارتی دیهاار،
سیسااتمهااای حماالونقاال کااالنشااهر مشااهد حالاات
ناپایداری دارند .داد های جدول فوق نشان میدهد کاه
بیشترین میزان جای پای اکولوژیاک در میاان وساایل
حملونقل درونشهری در شهر مشهد ،مربوطبه سواری

شخصی ( 0/00023هکتار) است و کمترین مقدار جای
پای اکولوژیک محاسبهشد  ،مربوطبه اتوبوس با مقادار
عااددی ( 0/000018هکتااار) ،ماایباشااد .درواقااع در
استفاد از سواری شخصای ،باهازای یاک مساافر 0/69
لیتر بنزین مصرف مایشاود کاه بارای تاﺄمین من 2/3
مترمربع منبع زیستمحیطی (در اینجا زمین باهعناوان
منبع زیست محیطی مدنظر است) ،موردِنیاز اسات؛ اماا
درصور ِ استفاد از اتوبوس بهعنوان وسیلة حملونقال
درونشهری ،بهازای هار مساافر  0/048لیتار گازوئیال
مصرف میشود که برای تﺄمین من  0/18مترمربع منبع

ارزیابی جای پای اکولوژیک سیستمهای حملونقل شهری در کالنشهرها ....

زیست محیطی احتیا داریم .این تفاو نشان میدهاد
که درصور ِ استفاد از سواریهای شخصای باهعناوان
وسیلة جابهجایی درونشاهری ،مناابع زیساتمحیطای
مشهد در نتیجة زوال ناشی از مصرف سونت ،سریعتار
داار مسیب و تخریب میشوند.
باارای تعیااین نساابتهااای اثاارا زیسااتمحیطاای
سیستم های حملو نقل ،می توان با یک درنظار گارفتن
اثرا سیستم اتوبوس رانی بهعنوان پایدارترین سیساتم
حملونقال درونشاهری ،مقاادیر مسایبرساانی ساایر
سیستم ها را نسبت به این سیستم برمورد کرد .در ایان
صور  ،با توجه به مقادیر جای پای محاسبهشد بارای
هریک از سیستمهای حملونقل درونشاهری در شاهر
مشااهد ،میناایبااوس ،تاکساای ،سااواری شخصاای و
موتورسیکلت ،بهترتیب 12 ،6 ،2 ،و  5/5برابار اتوباوس
اثرا زیستمحیطی دارند .به عبار دیهر ،وقتای یاک
نفر سوار بار مینای باوس ،تاکسای ،ساواری شخصای و
موتورسیکلت می شود ،بهترتیاب  12 ،6 ،2و  5/5برابار
فردی که سوار اتوبوس است ،باعر کاه و یا تخریاب
منابع محی زیست میشود.

نتی؛هگیری
افزای ساریع وساایل حمالو نقال موتاوری ،باهویاﮋ
اتومبیال و اسااتفاد زیاااد از من در شااهرها بااهویااﮋ در
کالنشهرها ،همرا با رشد جمعیت و گسترش بیرویاه
من و نیز نبودِ برنامهریزیهای علمی و جامع و مشکال
عدید سیستم حملونقل ،باعر باروز مشاکالتی نظیار
ملودگیهای شدید زیستمحیطی ،تراکمهاای ترافیکای
زیاد و نستهکنند  ،اتالف زیاد وقت شهروندان ،مصرف
بی ازحدی انرژی ،ناامنی مسیرها و تصادفا شد است؛
بنابراین ،انساان متمادن اماروزی بایاد بداناد در روناد
تکامل شهرها ،توسعة سیستمهای حملونقال باه کجاا
می رود و انانچه در باهکاارگیری و اساتفاد از اصاول
منطقی کمی غفلت کند ،ناگزیر وضعیت نسل کناونی و
میند را با نطرا بسیاری مواجه میسازد .این معﻀال
بهدلیل تﺄثیرگذاری من بر تمامی عناصار سیساتم هاای
شهری ،یکی از اال ها و دغدغههای اساسای فاراروی
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برنامهریزی و مدیریت شهری در اوایل قرن بیستویکم
بهعنوان قرن شهریشدن کر زمین است؛ بنابراین ،نیاز
به را ِحلهایی برای حل این معﻀال و ارزیاابی اثارا
زیست محیطی من بیشاتر احسااس مای شاود .اماروز ،
روشهای گوناگونی برای ارزیابی اثرا زیساتمحیطای
ارائه شد است .یکی از معروفترین منهاا ،روش جاای
پاای اکولوژیاک اسات .ایان مادل درصادد محاساابه و
مقایسة تقاضای انسان برای منابع اکولوژیکی و تواناایی
زمین برای تﺄمین و باازتولیاد اسات .در ایان پاﮋوه ،
سعی شد باا اساتفاد از روش جاای پاای اکولوژیاک،
میزان تخریب منابع زیستمحیطی شهر مشاهد ،ناشای
از سیستمهای مختلف حملونقل درونشهری براسااس
ممار سال  1389محاسبه شود و مقادیر محاسبهشد باا
اسااتانداردهای جهااانی مقایسااه شااود؛ زیاارا یکاای از
ویﮋگیهای بارز شانص جای پای بوغشنانتی ،قابلیات
انداز گیری کمیی و مقایسه ای من از یک فرد گرفتاه تاا
یک نانواد  ،شهر ،کشور ،منطقاه و بااالنر کال کار
زمین است .برای انجاغ این امر ،ابتدا وضعیت جمعیات
و ترافیک شهر مشهد بررسی شد .تعداد سفرها در شهر
مشهد ،میزان روزانة افراد جابهجاشد باا هار وسایله و
میزان مصرف سونت هار وسایله بارمورد شاد؛ ساپس
ساارانة مصاارف روزانااه و همچنااین مقااادیر زمااین
تﺄمینکنند نیاز مصرفی روزاناه در هاریاک از وساایل
نقلیه با استفاد از روش جای پای اکولوژیاک محاسابه
شد است .نتای استفاد از مدل جای پاای اکولوژیاک
در ارزیابی اثارا زیسات محیطای و همچناین تعیاین
میزان پایداری سیستم های حملونقل درون شاهری در
شهر مشهد مشخص کرد که بیشترین میزان جای پاای
محاسبه شد در شهر مشاهد ،مرباوطباه ساواریهاای
شخصاای ( 0/0002هکتااار) اسات و تاکساای (0/0001
هکتار) و موتورسیکلت ( 0/0001هکتار) در رتباه هاای
دوغ و سااوغ قاارار دارنااد .در ساامتی دیهاار ،سیسااتم
اتوبااوسراناای در شااهر مشااهد ( 0/000018هکتااار)
کمترین میزان جای پای اکولوژیاک را دارد .همچناین،
مقایسااة نتااای بااهدساات ممااد بااا مقااادیر اسااتاندارد
اعالغشد توس سازمان جهانی جای پای اکولوژیک در
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سال  2011میالدی ،بیانهر این نکتاة مهام اسات کاه
بهغیراز سیستم اتوبوسرانی شاهر مشاهد (0/000018
هکتار) ،بقیة سیستمهای حملونقل سارانة جاای پاای
اکولوژیکیای بیشاتر از سارانه هاای اساتاندارد جهاانی
دارند؛ بناابراین ،ساطم پایاداری منهاا پاایین اسات و
درصور ِ ادامة روناد فعلای و نباودِ برناماهریازی هاای
منطقی و علمی ،در سالیان متی میتوانند اثارا منفای
بر محی زیست شهر مشهد و سالمت و رفا شهروندان
مشهدی داشته باشند.
علت اصلی باالبودن میزان جای پای محاسبهشد بارای
ساااواریهاااای شخصااای و تاکسااای (باااراسااااس
شانصبندی های جاای پاای اکولوژیاک حمال و نقال)
بهنصود در مرکز شهر بهناطر ورود گردشهر زیاد باه
شهر مشهد و استفاد از این وسیلة نقلیه است کاه اثار
من را می تاوان در ملاودگی بای ازحاد هاوای منطقاة
اطراف حرغ مطهر اماغ رضا علیهالساالغ باهنصاود در
ایاغ گردشهری شهر مشهد مشاهد کرد.
بنابراین ،توصیه مای شاود در ایان شاهر بارای کااه
اال ها و صادما ناشای از ناپایاداری سیساتم هاای
حمل و نقل درون شهری ،موارد زیر در برنامه های میناد
مدنظر قرار گیرد:
 استفاد از شیو های حملونقل سبز و پایدار ازقبیلِ
تشویق و فرهن سازی تردد با دوارنه و پیاد روی؛
 برنامهریزی برای توسعة سیساتم هاای حمالو نقال
همهانی مانند مترو BRT ،و  ...؛
 ایجاد محدودیت هایی برای تردد نودروهای سواری
شخصاای ازطری اقِ ایجاااد طاارآهااای ترافیکاای ناااد،
افزای هزینة پارکین و یا افزای نرخ سونت و  ...؛
 افاازای نظااار و کنتاارل سااازمان تاکساایراناای و
اتوبوسرانی بر ناوگان حملونقلای ناود ازنظارِ میازان
مصااارف ساااونت و میااازان تولیاااد مالیناااد هاااای
زیستمحیطی؛
 افاازای رضااایتمندی شااهروندان از سیسااتمهااای
حمل و نقل عمومی درون شاهری بارای افازای میازان
سرانة استفاد از این وساایل (ازطریاقِ بهباود شارای
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فاصلة زمانی حرکت از


دانلی و ظاهری ناوگان ،کاه
ایستها ها ،مکانیابی دقیق و مناسب ایستها ها و )...؛

 حذف و جاایهزینی ناوگاان مینای باوس و اتوباوس
فرسود از سیستم حملونقل درونشهری ازطریقِ یاک
برنامة زمانی مدوین و همرا با ضمانت اجرایی کافی.
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