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  چكيده

 و ارزيـابي عملكـرد بخـش         برنامه ريزي  تمهاي حمل ونقل ريلي جهت     از اين تحقيق شناسايي و تدوين شاخص هاي توسعه پايدار سيس           هدفتحقيق حاضر با     
 ريلي در راستاي توسعه پايدار، شناسايي پايداريها و ناپايداريهاي توسعه بخش ريلي، بررسي مباني نظري تدوين شاخص ها در بخش هاي مختلـف،                        حمل و نقل  

ايجـاد  ئه راهكار هاي اجرائي بـراي ارزيـابي كمـي عملكـرد حمـل ونقـل در كـشور،        اثرات اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي توسعه اين بخش در كشور، ارا           
رونـد گذشـته     .حركت ايمن تر و آسايش بيشتر در هر سفر و اقتصاد بهتر جامعه و محيطي سالم تر اسـت                   دسترسي متعادل انسان با مفهوم زمان و هزينه كمتر،        

چنانچه در آينـده نزديـك       . نخواهد بود   به صورت پايدار   ه جابجايي افزايش تقاضا در سالهاي آتي       قادر ب  بخش حاكي از آن است كه اين        بخش حمل ونقل كشور   
مشكالت بيشتري مواجـه خواهـد شـد كـه      مسئله ترابري با  ارائه نشود، كشور در راستاي توسعه پايدار      حمل و نقل   بخش عملكردتسهيالت الزم جهت افزايش     

 پس از مطالعه تطبيقي كشورها در خـصوص شـاخص هـاي توسـعه               راستادر اين    . محيطي را بدنبال خواهد داشت     اجتماعي و زيست   عواقب نامطلوب اقتصادي،  
 در ايـران، اصـول    ريلـي  در كشور، اهداف و استراتژي هاي توسعه بخش حمل ونقل ريلي كشور، فعاليت هاي بخش حمل ونقل ريليپايدار و بخش حمل ونقل  

، محدوديتهاي بخش حمل ونقل در توليد و بهبود وضعيت زيست محيطي، مورد بررسـي و مطالعـه قـرار گرفتـه انـد در                          ريلي توسعه پايدار در بخش حمل ونقل     
 گروه اجتماعي، اقتصادي، زيست 4نهايت پس از تعيين مشكالت زيست محيطي و موانع قانوني آن در بخشهاي مختلف به تعيين شاخص در قالب شناسنامه در 

  .  پرداخته شده است ريليدر بخش حمل ونقل) ني از خدمات و زيرساختهاي حمل ونقليپشتيبا(محيطي، حمل ونقلي

  

  كلمات كليدي 

  ، محيط زيستپايداري ، شاخص، اندازه گيري توسعه پايدارحمل ونقل ريلي ، 
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  مقدمه .1

تگذاري ها و برنامه ريزي هاي اقتصادي نيز دچار تحول با تغيير نگرش هاي اقتصادي در مورد مفاهيم توسعه و مقبوليت كنوني مباحث توسعه پايدار، سياس
  . اساسي شده است

مثبتي ميان گسترش حمل و نقل و دستيابي به نرخ رشد اقتصادي بيشتر  ، همبستگي مستقيم وي در حال توسعهدر فرآيند توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها
 توسعه و رشد ل به همين دلييافته ونيز افزايش  ونقل اخلي، ميزان ارزش افزوده بخش حملعبارت ديگر همراه با افزايش توليد ناخالص د  به.وجود دارد

زيربنايي براي   فعاليتهـاي حمل و نقل از جمله فعاليتهاي اساسي ودر نتيجه مي توان گفت .حمل ونقل نيز افزايش مي يابد اقتصادي بسته به توسعه بخش
   .اقتصادي به حساب مي آيد تحول رشد و

كارشناسان  يند توسعه اقتصادي و اجتماعي جوامع آنچنان حساس و پيچيده است كهآحمل و نقل و فر  همين اساس است كه همبستگي و پيوند ميان نظامبر
  . ند وكارآمدي و توانمندي آن را زمينه ساز توسعه پايدار مي دانبه حساب مي آورنداقتصادي صنعت حمل و نقل را به عنوان نيروي محركه توسعه 

، حمل و نقل با جابجايي پايدار به عنوان بخش          )تحرك بهتر براي همه   ( و به موجب بيانيه اين سازمان به نام          3)UITP(در ديدگاه اتحاديه حمل و نقل عمومي        
 داراي توجيـه قـوي اجتمـاعي و    مهم و اساسي توسعه پايدار مورد تاكيد قرار گرفته است، به اين مفهوم كه حمل و نقل پاك عالوه بر سازگاري با محيط زيست                   

  .اقتصادي بوده و از عوامل مهم دسترسي به توسعه پايدار است
آنچه به نـام اهـداف   . ترابري پايدار نه تنها نيازهاي امروز را برآورده مي سازد بلكه كمك بزرگي در حفظ اقليم و محيط قابل زيست در شهرهاي آينده مي نمايد           

  .  سازمان ملل متحد اعالم شده بدون تحرك پايدار قابل دستيابي نيستAgenda21ني در برنامه هزاره سوم تحت عنوان اهداف جها
برخي آثار ناشي از رشد ناپايداركه نياز به اتخاذ راهبردهاي جديد براي حمل و نقل پايدار و توسعه اجتماعي در هر دو نوع كشورهاي ثروتمند و فقير دارند عبارتند 

ايش آلودگي هوا، محدوديت ظرفيت فيزيكي و اقتصادي توسعه سيستم هاي حمل و نقل بر اساس استفاده از اتومبيل ها، رشد نابرابري در ازدياد جمعيت، افز: از
  . براي كاهش گرماي زمين CO2توزيع منابع و نياز فوري به اعمال سياستهاي كنترل انتشارات جهاني 

ياز به دستيابي مفاهيم، تعاريف و راهكارهاي جديد براي توليد و مصرف كليه كاالها و خدمات كه حمل و هم اكنون نبا توجه به مطالب فوق مي توان گفت كه 
مردم سراسر جهان و به ويژه . تقاضاي جهاني براي تحرك و امكانات دسترسي نيز به شدت رو به رشد است. نقل نيز جزيي از آن است مورد اجماع جهاني است

اين . طراف آنها انتظار دارند كه امكانات جابه جايي هر چه سريع تر، آسان تر، ارزان تر و قابل دسترس تر براي آنها فراهم گردددر شهرها و مناطق مسكوني ا
توقعات جهاني چالشي بزرگ در مقابل دولت ها، تصميم گيرندگان، سياست گذاران و بهره برداران از سامانه هاي حمل و نقل و كل صنعت ترابري قرار داده 

  .است
 ريلي در حمل و نقل و ارزيابي عملكرد بخش  برنامه ريزي از اين تحقيق شناسايي و تدوين شاخص هاي توسعه پايدار سيستمهاي حمل ونقل ريلي جهتهدف

 اثرات اجتماعي، راستاي توسعه پايدار، شناسايي پايداريها و ناپايداريهاي توسعه بخش ريلي، بررسي مباني نظري تدوين شاخص ها در بخش هاي مختلف،
ايجاد دسترسي متعادل انسان اقتصادي و زيست محيطي توسعه اين بخش در كشور، ارائه راهكار هاي اجرائي براي ارزيابي كمي عملكرد حمل ونقل در كشور، 

 بخش حمل ونقل كشورروند گذشته  .حركت ايمن تر و آسايش بيشتر در هر سفر و اقتصاد بهتر جامعه و محيطي سالم تر است با مفهوم زمان و هزينه كمتر،
چنانچه در آينده نزديك تسهيالت الزم جهت  . نخواهد بود به صورت پايدار قادر به جابجايي افزايش تقاضا در سالهاي آتيبخشحاكي از آن است كه اين 

شكالت بيشتري مواجه خواهد شد كه عواقب نامطلوب م مسئله ترابري با  ارائه نشود، كشور در راستاي توسعه پايدار ريلي حمل و نقلبخش عملكردافزايش 
   .اجتماعي و زيست محيطي را بدنبال خواهد داشت اقتصادي،
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   تحقيق انجام و اهميتضرورت.2

ز ارتبـاط  سهم چشمگير بخش حمل و نقل در توليد ناخالص داخلي كشورها حكايـت ا . امروزه نقش حمل و نقل در توسعه پايدار بسيار روشن و انكار ناپذير است  
از سوي ديگر در بررسي نقش حمل و نقل در توسعه پايدار الزم است عواملي همچـون محـيط    .تنگاتنگ كليه زير بخشهاي اقتصادي با بخش حمل و نقل دارد 

 حمـل و نقـل بـر ابعـاد زيـست            بعنوان نمونه تاثيرات فراوان بخـش     .  مد نظر قرار گيرد    بنگاههاي اقتصادي و البته   ) انتظارات مشتريان ( تاثيرات اجتماعي  ،زيست
. لذا انتخاب سيستمهاي حمل و نقلي كه در تعامل مثبت با محيط زيست باشند بايستي در درجه باالي اولويت قرار گيرنـد  محيطي بسيار حائز اهميت مي باشد و 

ش حمل و نقل را در اين مسير كمك مـي نماينـد مـورد    بنابراين مي بايستي بكارگيري آندسته از تكنولوژيهاي سخت افزاري و نرم افزاري كه هر چه بيشتر بخ  
  .ولين قرار گيردئتوجه گروههاي تصميم ساز و مس

اين جنبه ها در واقع به ماهيت توسعه پايدار، الگوي تدوين شاخص هـاي توسـعه پايـدار و    . حاضر را  مي توان از جنبه هاي مختلف مطرح نمود     پژوهشاهميت  
 چه تاثيراتي را بر محيط زيست و اجتماع          ريلي  و اين كه حمل ونقل      ريلي نكه بطور اصولي پرداختن به توسعه پايدار حمل ونقل        اول اي . سطح مطالعه بر مي گردد    

اهميت . پرداختن به پايداري حمل ونقل ريلي پاسخي به يك نياز منطقي برآمده از نگرانيهاي فزاينده جهاني است                  دوم .خواهد داشت، داراي اهميت حياتي است     
در بعد ديگر تـدوين شـاخص هـايي بـراي بررسـي       . پژوهش و پژوهش هايي از اين دست به طور اعم ناشي از تاثير مهم حمل ونقل بر محيط زيست است                    اين

ل آنكه  نهايتا سطحي كه براي اين مطالعه انتخاب شده به دلي         . ، داراي اهميت است    ريلي پايداري حمل ونقل به دليل جديد بودن اين بحث در بخش حمل ونقل            
  .كمتر در پژوهشهاي ديگر به آن پرداخته شده است بر اهميت پژوهش مي افزايد

  

 يشينه تحقيقپ.3

، سـازمان حفاظـت محـيط زيـست آمريكـا     –چك ليست جامعه سبز  :برخي مجموعه هاي شاخصهاي حمل و نقل پايدار معتبر در سطح بين المللي عبارتند از              
ر دوسـتدار   احمل و نقل پايـد     ،حمل و نقل پايدار    مركز-شاخص هاي عملكردي حمل و نقل پايدار      ، كشور آمريكا  وزارت راه    -ارزيابي عملكرد زيست محيطي   

مكانيسم گزارش ، پروژه حمل و نقل پايدار-شاخصهاي حمل و نقل پايدار شوراي تجارت جهاني   ،  سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه اروپا      -محيط زيست 

-شاخصهاي حمل و نقل پايدار    ،كميسيون اروپايي -SUMMAپروژه  -ي حمل و نقل پايدار    اباقدامات و ارزي  ،  اروپا اديهاتح-دهي محيط زيست و حمل و نقل      
.  تدوين شـده انـد  اغلب شاخص ها براي كاربرد در سطوح ملي    نتايج بررسي اين شاخصها نشان داد كه       كه   انستيتوي سياستگزاريهاي حمل و نقل در استراليا      

اغلب ) بخصوص كشورهاي بزرگ(و نيز ناهمگوني هاي موجود بين كشورها )  و غيرهبودن اندازه، سطح صنعتيمانند (ر هاي مختلف  آنها در بين كشو    تفاوت
  ]13 ، 22،19، 16[ . در سطوح ملي تمام كشورها مي گرددبروز اشكاالت جدي در كاربرد شاخص هاي يكسانبسيار گسترده و عميق است و باعث 

يعني تعريف شاخص هاي محلي يا بومي در ( را تشويق مي كنند  نيز دولتمردان به شدت توسعه و گسترش شاخص هاي سطوح زير مليبسياري از كارشناسان و
مجموعه  مانند كشاورزي، جنگل داري، حمل و نقل، صنعت، شهرسازي و انرژي براي بعضي از بخش ها كه اهميت بيشتري دارند).سطوح پايين تر از سطح ملي

   .تدوين شده و در حال استفاده مي باشد) كه گاهي بسيار پيشرفته و كامل است ( هااي از شاخص
  

  مفاهيم پايداري.4
امروزه به » پايدار«واژه  : استقابل بررسي زير نمودار با براي زندگي انساني هدف رسيدن به رفاه با با ديدگاهي انسان محور و 4مفاهيم توسعه پايدار يا پايداري

توسعه «. شود به كار گرفته مي اي دور ادامه حيات دهند، كه در آن نظامهاي انساني و طبيعي تواماً بتوانند تا آينده  به منظور توصيف جهانياي طور گسترده
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نابودي منابع طبيعي،  باشد كه بتواند از بروز مسايلي همچون فاني كالبدي، اجتماعي و اقتصادي توسعه مي به معني ارايه راه حلهايي در مقابل الگوهاي» پايدار
  . كند عدالتي و پايين آمدن كيفيت زندگي انسانها حال و آينده جلوگيري رويه جمعيت، بي بي هاي زيستي، آلودگي جهاني تغيير اقليم، افزايش تخريب سامانه

 ". شدن با نيازهاي آن برهه زماني برطرف مي سازدتوسعه اي است كه نيازهاي زمان حال را با رعايت حقوق و توانايي نسل آينده براي مواجه توسعه پايدار،"
زماني  در واقع يك تحول،. بردن قابليتهاي نسل آينده در تامين نيازهايشان بنابراين توسعه پايدار تحولي است مواجه با تامين نيازهاي امروزي بدون از بين ]15[

  اقتصاد و امنيت اجتماعي است و پيشرفتهاي اقتصادي و،پيوند ناگسستني ميان اكولوژي اين تحول نيازمند. كه محافظ محيط و مولد فرصتها باشد پايدار است

ارتباط بين انواع پايداري و تامين آسايش و رفاه پايدار  1در شكل . باشند شرايط زندگي اجتماعي بايد در تطابق با جريان دراز مدت حفظ پايه هاي طبيعي زندگي
  ]15[ .نشان داده شده است

  

 ]15[انواع پايداري براي تامين آسايش و رفاه پايدار 1شكل 

  :يك سيستم حمل و نقل پايدار سيستمي است كه:  تعريف زير را براي سيستم حمل و نقل پايدار ارايه داده استنيزمركز حمل و نقل پايدار 

 كه با سالمت انسان، سالمت زيست  بوم، و عدالت و مساوات بين و  نيازهاي دسترسي پايه را براي افراد و جوامع ، ايمن و امكانپذير مي سازد، به نحوي–الف 
  . درون نسل ها سازگار باشد

  . عملي است، به طور كارآ بهره برداري مي شود، انتخاب روشهاي حمل و نقلي را امكان پذير مي سازد، و در يك اقتصاد لرزان و نامطمئن نيز كارآ است– ب 

مي كند، مولفه هايش را به صورت  جه به توانايي كره زمين در جذب آن، محدود مي كند، مصرف منابع تجديد ناپذير را حداقل خروجي و مواد زائد را با تو–پ 
  ]8[. استفاده مجدد و بازيافت به كار مي گيرد، و استفاده از زمين و سر و صدا را كاهش مي دهد

  تاثير متقابل حمل ونقل و اقتصاد، اجتماع و محيط زيست-4-1

در بخش هاي گذشته سه عامل اقتصادي، اجتماعي، و محيط زيستي به عنوان عوامل تـاثير  . وه تعامل حمل و نقل با ديگر بخش هاي جامعه مطرح مي شود        نح
فه هـا تعيـين كننـده       مجموعه اين عوامل نتايج مختلف و گاه متضادي بر يكديگر مي گذارند و برآيند اين مول               . گذار بر و تاثير پذير از، حمل و نقل معرفي شدند          

  . در اين زمينه توضيح نحوه اندركنش مولفه هاي يادشده بر حمل و نقل ضروري به نظرمي رسد. وضعيت نهايي پايداري است

    ].8[ به صورت خالصه روابط بين حمل و نقل و گروههاي ديگر را به نمايش گذاشته است2شكل 
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تجابجايي، ارتباطا  

 اقتصاد

طبيعيمنابع  

 تاثيرات محيطي
 محيط زيست

بهبود زمان سفر،  حمل و نقل
 دسترسي

سرمايه گذاري، نيازهاي 
 زيرساختي

   جامعه

  
 عادت، شيوه زندگي

  

  

  

  

  ] 8[و ارتباط آن با ابعاد ديگر در يك نگاه پايداري سيستم حمل و نقل 2شكل 

   توسعه پايدار در بخش حمل و نقل مالحظات اقتصادي -4-1-1

ارزان نگاه داشتن خدمات حمل و نقل براي رفاه و توسعه ملي نقش تعيين كننده دارد تا قيمت توليدات داخلي كاهش يابد و دسترسي به بـازار وسـيعتري بـراي                
  و نقل باعث افزايش صادرات مي شودمصرف كننده ميسر باشد حتي در مقياس بين المللي، سهولت در حمل توليد كننده و 

   توسعه پايدار در بخش حمل و نقلاجتماعيمالحظات  -4-1-2

دگي تك تك افراد را فراهم عالوه بر اهميت اقتصادي و آثاري كه يك سيستم حمل و نقل مي تواند روي بهبود وضع اقتصادي بگذارد و موجبات بهبود وضع زن
ارتباط عميق حمل و نقل با زندگي روزمره .فرهنگي آن نيز مثل آثار آموزشي، بهداشتي، فرهنگي، سياحتي و زيارتي را نبايد از نظر دور داشت -آورد، آثار اجتماعي  

اجتماعي، بيانگر نقش فرهنگي و اجتماعي اسـت كـه حمـل و    از نقطه نظر دسترسي به خدمات و رفاه اجتماعي و نقش اساسي آن در ارتقاء سطح زندگي و رفاه            
بنابراين جهت ارتقاء سطح زندگي و كيفيت زندگي اجتماعي، ضروري است كه به توسعه حمل و نقل، به ويژه آنهايي كـه جنبـه عـام                          .نقل مي تواند دلشته باشد    

 جامعه براي دستيابي به آموزش و فرهنگ، فعاليت هاي اجتماعي و ورزشـي و           المنفعه بودن آن بيشتر است توجه خاص مبذول گردد و به اين طريق به تقاضاي              
تجـارت، تحـصيل، درمـان،    (حمل و نقل گاه نقش خود را از طريق سير و سياحت و توريسم ايفا مي كند، زيرا افراد با انگيزه هاي گونـاگون                        .پاسخ مساعد داد  ... 

  . به كشورهاي ديگر سفر كرده و با آداب و رسوم آنها آشنايي پيدا مي كنند... )روابط سياسي، زيارت، روابط اداري و فرهنگي و 

توجه . مساوات يا عدالت اجتماعي يكي از اين وظايف و شايد مهم ترين آن باشد.  از اين ديدگاه، حمل و نقل وظايف عمده و قابل توجهي را به دوش دارد
بنابراين . حمل و نقل بايد به طور وسيع در سراسر جامعه گسترده شود و نه فقط براي گروههاي غني تراساسي به كاهش فقر، به اين معنا است كه منافع بهبود 

به عبارت ديگر به هر ميزان، سطح رفاه بخش . بريهاي اجتماعي موثر خواهد بودتوسعه حمل و نقل در نواحي كم درآمد، يكي از عواملي است كه در كاهش نابرا
از سويي ديگر اقبال عمومي نسبت به كارآ حس كردن اين بخش ممكن ]. 8[ين بخش درانجام وظايف اجتماعي خود موفق تر استحمل و نقل افزايش يابد، ا

آن چه كه واقعاً اهميت دارد توانايي مردم . است باعث افزايش مشاركت اجتماعي و دخالت مردم در آن شده و باعث ارتقاء سطح كيفي و كمي حمل و نقل شود
اين اقناع نيازها مي تواند شامل وضعيت اخذ كرايه، سطح خدمت، شرايط زير ساخت، موقعيت فضايي فعاليتها و غيره . يازهاي حمل و نقلي آنان استدر ارضاء ن

  . باشد
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ه بيماريها موجب تحميل مي تواند به عنوان يك اثر اقتصادي نيز در نظر گرفته شود چنانچ      ( سالمت انساني    اثرات اجتماعي حمل و نقل شامل عدالت اجتماعي،       
مـي باشـد كـه در حـال حاضـر روشـهاي         ... قابليت زندگي در جامعه، اثرات بر روي آثار تـاريخي و فرهنگـي  و                ) هزينه هاي مالي و يا كاهش بهره وري گردد        

  .گوناگوني براي اندازه گيري اين اثرات بكار مي رود

    نقل توسعه پايدار در بخش حمل وزيست محيطيمالحظات  -4-1-3

سيستم حمل و نقل ريلي به عنوان يكي از مناسب ترين سيستم ها بوده كه داراي ويژگيهاي ممتازي همچون امكان حمل انبوه كاال و مسافر، هزينه هاي حمل 
اصلي در توسعه زير ساختارهاي پايين، مصرف بسيار كم انرژي و سوخت، آاليندگي بسيار اندك و سازگار با محيط زيست مي توانند جزء انتخابات و اولويت هاي 

حمل و نقل كشور باشد اگر چه اين سيستم در بعضي موارد داراي اثرات سوء زيست محيطي همچون ارتعاشات صوتي و يا تغييرات در كاربري هاي زمين و يا 
 نيز در كنار خود دارد، اما يكي از گزينه هاي استراتژيك باال بودن سرمايه گذاري ها و يا عدم توجيه اقتصادي در احداث و بهره برداري در مسافت هاي كوتاه را

  . در سيستم هاي حمل و نقل در جهان محسوب مي گردد

 عمدتاتبعات زيست محيطي نگران كننده اي را در پي داشته اند كه اين تبعاتنيز  آهن،پروژه هاي زيربنايي مربوط به احداث شبكه هاي ارتباطي از قبيل راه
  ]5[ .مورد تعرض قرار مي دهدرا ي را كه شامل فون وفلور و روابط اكولوژيكي بين آنهاستاكوسيستم طبيع

  

   متدولوژي تحقيق-5

. وجه مشترك غالب ادبيات پايداري وجود يك عدالت بين نسلي، و توجه همزمان به جنبه هاي ديگر جوامع نظير محيط زيست و اجتماع در كنار اقتـصاد اسـت                            
ستفاده در اين بخش براساس آن چه از مفهوم توسعه پايدار بيان شد، ميزان سازگاري و هماهنگي بين اين جنبه هاي مختلف از يـك سـو و            معيار ارزيابي مورد ا   

  . بخش حمل و نقل از سوي ديگر است

 در  ريلـي اي بخش حمل ونقل كشور، فعاليت ه ريلي پس از مطالعه تطبيقي كشورها در خصوص شاخص هاي توسعه پايدار و بخش حمل ونقل            پژوهشدر اين   
، محدوديتهاي بخش حمل ونقل در توليد        ريلي  در ايران، اصول توسعه پايدار در بخش حمل ونقل          ريلي كشور، اهداف و استراتژي هاي توسعه بخش حمل ونقل        

ي و موانع قانوني آن در بخشهاي مختلـف   و بهبود وضعيت زيست محيطي، مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته اند در نهايت پس از تعيين مشكالت زيست محيط                   
در بخش حمل ) پشتيباني از خدمات و زيرساختهاي حمل ونقلي( گروه اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي، حمل ونقلي4به تعيين شاخص در قالب شناسنامه در      

  . ونقل پرداخته شده است

كه در اين شكل مشاهده مي شـود، بـه عنـوان گـام اول بايـد تعريـف و تعبيـري از        همانطور.  روش كلي مورد استفاده در اين پژوهش را نشان مي دهد 3شكل  
براساس آنچه تاكنون در بخش مرور منابع مطرح شد و برداشتهاي كلي از اين مفهوم، پايداري در حمل و نقل ، هماهنگي بين توسعه بخش                         . پايداري ارايه نمود  

در پس اين تعريف اين نكته وجود دارد كه رشد بخش حمل و نقل بايد هماهنگ با            .  تعريف مي شود   حمل و نقل و سه بخش اساسي ديگر جامعه در طول زمان           
 در صورتي كه با افزايش دي اكسيد كربن ريلي كيلومتر بخش –مثالً افزايش مسافر . رشد جنبه هاي مثبت جامعه و رشد منفي جنبه هاي منفي آن صورت گيرد

  . ان از ناهماهنگي و يا به عبارتي ديگر ناپايداري توسعه حمل و نقل را دارديا ديگر آالينده ها همراه باشد، نش

بررسي منابع، كم و بيش به انتخاب سه بخشي رهنمون          . انتخاب بخش هايي كه بايد با حمل و نقل مقايسه و بررسي شوند مي تواند تصميمي بحث انگيز باشد                  
حيط زيست و اجتماع به عنوان بخش هاي كليدي انتخاب مي شود كه بايد توسعه شان با حمل ونقـل  سه بخش اقتصاد، م . خواهند شد كه در قبل معرفي شدند      
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اين چهار بخش كه عبارتند از حمل و نقل، اقتصاد، محـيط زيـست، و          . اين بدان معنا است كه با چهار گروه در بررسي ها سر و كار خواهيم داشت               . مقايسه گردد 
  .  به تعيين شاخص ها حضور خواهند داشتاجتماع در تمامي تحليل هاي مربوط

. در گام بعد اطالعاتي كه از مراكز توليد آمار جهاني درباره شاخص هاي توسعه پايدار بخش حمل ونقل كشورهاي مختلف تهيه شده است، گردآوري شده اسـت               
اقـدامات و  ( كميسيون اروپـايي -SUMMAقل ويكتوريا، پروژه انستيتو حمل و ن: اين مراكز به طور عمده عبارت بودند از شاخصهاي جامع حمل و نقل پايدار

 ، بانك جهاني ، سازمان ملل متحد و اتحاديـه   OECD، شاخصهاي حمل و نقل پايدار سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه اروپا)ارزيابي حمل و نقل پايدار
ت اياالت متحده اين موسسات مراكز معتبر پيشرو در زمينه تحقيقات حمـل و نقـل        و سايت سازمان اطالعا   ،  ]13 ،   22،19،  16[حمل و نقل جاده اي بين المللي        

دليل انتخاب اين مجموعه ، جامعيت و گستردگي شاخص    . پايدار بوده و در بسياري پروژه هاي بين المللي از منابع اين مراكز به عنوان رفرنس استفاده مي گردد                  
ابل ذكر است در بسياري موارد عليرغم تفاوتهاي جزيي در مجموعه شاخص هاي متفاوت حمل و نقل پايـدار                   هاي عنوان شده مي باشد ضمن اينكه اين نكته ق         
اين اطالعات داراي اين ويژگي هستند كه براي اكثر كشورها تهيه شده و بنابراين مي توان آنان را با يكديگر . ،رئوس كلي داراي مشابهت هاي اساسي مي باشد

  . ه در اطالعات به صورت مجزا تهيه شده براي هر كشور وجود نداردمقايسه نمود، خصوصيتي ك
سپس با استفاده از منابع موجود، شاخص هـاي         . بنابراين روند تهيه شاخص هاي توسعه پايدار در بخش حمل ونقل و مراحل دست يابي به شاخص ها ارائه شد                     

اي حمل ونقل، فعاليت هاي حمل ونقل، اقتصاد، محيط زيست و اجتماع  طبقه بنـدي                 در گروه هاي مختلف شامل زير ساخته        ريلي موجود در بخش حمل ونقل    
نـشان دهنـده    ( در ادامه شناسنامه هر شاخص  كه شامل عنوان شاخص ، تعريف شاخص ، گروه شاخص ، كاربرد شاخص ، وضعيت موجـود شـاخص                           .كرديدند

  . ارائه مي شود) شاخص هايي كه توليد مي شوند ( و اقالم آماري مربوط به شاخص ) ده است وضعيت توليد شاخص در كشور و نيز سازمان و يا ارگان توليد كنن
 در كـشور   ريلـي اكنون يك مجموعه شاخص در اختيار است كه از لحاظ آماري مي تواند داراي بيشترين توان توضيح دهندگي ابعاد مختلف پايداري حمل ونقل          

اين انتخاب براساس اين تفكر صورت مي گيرد كه شاخص هاي  نهـايي بـا حـداقل تعـداد بيـشترين                      . هايي است مرحله بعد شامل انتخاب شاخص هاي ن      . باشد
  . اين مرحله مدلي را ارئه مي دهد كه مي تواند در انتخاب شاخص ها مورد استفاده قرار گيرد. پوشش ابعاد مختلف گروههاي چهارگانه را داشته باشند

رزيابي اين بخش در مرحله قبل شاخص هايي كه براي كشورهاي مختلف جمع آوري شده اند، براساس وجود اطالعات بررسي                    جهت ارائه راهكار هاي اجرايي ا     
يك مشكل عمـده در پـژوهش     . شده وشاخص هايي كه داراي حداقلي از اطالعات در سال هاي مختلف براي كشورهاي مورد بررسي بوده اند، انتخاب شده اند                    

زيرا كه وجود داده هاي مفقودي در برخي . اين نقيصه مي تواند به خصوص هنگام محاسبات مشكل آفرين باشد. نواقص داده ها استهايي از اين دست مشكل 
  .بنابراين اين بخش داراي اهميت نسبي ويژه اي است. محاسبات موجب حذف كل سطر اطالعاتي شاخص مربوطه مي شود
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انسيونها و بررسي كنو
 معاهدات بين المللي

 اقدام هاي انجام شده  در زمينه توسعه پايداردر ايران مفهوم توسعه پايدار

 شاخص ها ي توسعه پايدار

چارچوب شاخص هاي توسعه پايدار

معيارهاي انتخاب شاخص هاي
 توسعه پايدار

21دستور كار

 بيانيه هزاره سوم

 برنامه ژوهانسبورگ

طالعه تطبيقي كشورها 

 بررسي شاخص هاي توسعه پايدار در كشور ها ي منتخب

 بررسي وضعيت موجودتوسعه پايدار در بخش حمل و نقل ريلي كشور  

شهاي موجود توسعه 
 كشور ريليل

بررسي استراتژي هايي توسعه پايدار در ايران در
 جهت دستيابي به توسعه  ريليبخش حمل ونقل

 كشور   ريليبررسي وضع موجود در بخش حمل ونقل
 راهنمايي براي توسعه برنامه ملي 

 شاخص هاي توسعه پايدار 

شناسايي چرخه فرآيندهاي 
پشتيباني،عملياتي و بهره برداري 

  ريليدر بخش حمل ونقل

هاي منتخب  بررسي  و تحليل چالشهاي موجود توسعه پايدار حمل نقل كشور  

  متغيرهاي هر گروه براساس وجود اطالعاتكاهش تعداد

 تحليل داده ها و بررسي آن از نظر وجود اطالعات

 جمع آوري اطالعات شاخصها در هر يك از ابعاد براي كشورها

   كشور    ريليمحاسبه شاخص هاي توسعه پايدار بخش حمل ونقلارائه راهكارها جهت

 تعيين و ارائه شاخص هاي توسعه پايدار بخش حمل ونقل ريلي

 تبيين ابعاد توسعه پايدار و مفاهيم آن

   ريلي تهيه شاخص هاي توسعه پايدار بخش حمل ونقل متدولوژي3شکل
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  بررسي وضعيت موجود بخش حمل ونقل ريلي -6

 سياستهاي دولت در زمينه حمل و نقل فقط برخي از در اسناد مربوط به در بررسي وضعيت موجود در بخش حمل ونقل ريلي در كشور مشخص گرديد كه
ت ضمنا به موارد كليدي همچون سالمت عمومي، حمل و نقل غير موتوري، عدال. استراتژيهاي حمل و نقل پايدار دوستدار محيط زيست عنوان گرديده اند

اجتماعي و جنبه هاي جنسيتي، تقويت ارزيابي و پايش كيفيت هواي مناطق مجاور معابر، مديريت سر و صداي ناشي از ترافيك، معاينه فني و تعميرات در اين 
زايي برخوردار هستند و اين لزوم در حاليكه اين موارد در برنامه ريزيهاي جامع و مرسوم حمل و نقل پايدار از اهميت بس. اسناد حتي اشاره اي نيز نگرديده است

 در جدول شماره بعضي از امكانات و عملكرد بخش ريلي .توجه بيشتر سياستگزاران به آخرين يافته هاي موجود در اين زمينه را بيش از پيش آشكار مي سازد
  ]3[ : ارائه گرديده است

  
  ]3[)1385 -1380( امكانات و عملكرد سيستم حمل و نقل ريلي 1جدول شماره 

 

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  عملكرد/ امكانات  رديف

  32978  30278  29453  28797  26468  26392  هزار تن/ تناژ بار خالص حمل شده  1

  20542  19127  18182  18048  15842  14613  ميليون/تن كيلومتر بارخالص حمل شده  2

  8565  8348  7584  7268  7268  7156  كيلومتر/ طول خطوط اصلي  3

  21346  19400  17391  16112  14305  13111  هزارنفر/ مسافر  4

  12549  11149  10012  9314  8582  8043  ميليون/ نفر كيلومتر  5

  2134  2485          ميليون تن كيلومتر/ ترانزيت  6

  286  268  245  243  225  218  ميليون ليتر/ مصرف سوخت  7

8  
 دي -هزار تن منواكسيد كربن/ گازهاي آالينده

    دي اكسيد – اكسيدهاي نيتروژن – اكسيدكربن
   گرد و غبار– آالئيد – هيدرو و كربوري نسوخته -گوگرد

595  616  664  670  733  830  

  71  75  93  107  69  71  كشته شده گان  9

  19800  18299  16328  15206  14754  13363  تعداد واگن هاي باري در سرويس  10

  1135  975  857  813  795  730  تعداد سالن هاي مسافري در سرويس  11

  -  632  598  539  509  508   ميليارد ريال1376قيمت سال / ارزش افزوده  13

  1179  940  592  370  333  268  ميليارد ريال/ يارانه سوخت دريافتي  14

  350  335  318  305  284  270  تعداد لكوموتيو اصلي و مانوري در سرويس  15
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   ريلينقلتوسعه پايدار در بخش حمل ومدل  بررسي -7

اين چارچوب بر اين اساس است كه ابتدا . است) پ.و.ف(شود، روش فشار ـ وضعيت ـ پاسخ  كه از آن در زمينه الگوسازي توسعه پايدار استفاده زيادي ميمدلي
العمل و ريزان عكسران و برنامهسپس، تصميم گي. كنندشوند و وضعيت سيستم را مشخص ميشود و اين فشارها با هم تركيب ميفشارهايي به سيستم وارد مي

  ]1،15،16[دهد اين چارچوب را نشان مي1ـ5شكل . كنندپاسخ مناسب را براي كاهش فشارها اعمال مي
سازي و جلوگيري از پيچيدگي روابط، از شاخصهاي يك بعدي استفاده مي شود كه اگر چه داراي نواقص در اين زمينه همانطور كه اشاره شد، به دليل ساده

  . باشند اما بسيار رايج و متداول هستندزيادي مي

  
  ]1،15،16[ ساختار روش فشار ـ وضعيت ـ پاسخ4شكل 

اخته شود كه از تقسيم دو متغير از دو دسته مختلف ساي ديگر از شاخصها استفاده ميبراي دريافت پاسخ بهتر و بهبود نواقص شاخصهاي تك بعدي از دسته
به اين صورت كه ابتدا هدف اصلي در باالترين قسمت . اين روش ساختاري سلسله مراتبي دارد. راهكار ديگر، استفاده از روش تحليل چند هدفي است.شوندمي

ها و يا سياستهايي كه نهشوند و در نهايت گزيگيرد و سپس معيارهايي در جهت رسيدن به هدف موردنظر در سطح پاييني در نظر گرفته ميساختار قرار مي
گيرند و عناصر هر سطح به عنصر مربوطه خود در سطح باالتر به صورت دو به دو با هم مقايسه مي شوند و خواستار اعمال آنها هستيم در سطح نهايي قرار مي

بندي مبناي تحليل اين روش و اولويت. كندخص ميها را مشبندي گزينهيابد كه در نهايت تركيب اين وزنها است كه اولويتبه هر كدام وزني اختصاص مي
ها و معيارها، نقش مهمي را در دهي به عناصر و برتري گزينهگيري آنها در وزنباشد و نظر افراد و نحوه تصميمگيري ميها و معيارها براساس تصميمگزينه

  . كنددستيابي به گزينه برتر ايفا مي

  5اسخ  روش تحليلي فشار ـ وضعيت ـ پ-7-1

 توسط دو 1979اين روش در سال . گيردپ يكي از روشهايي است كه براي بررسي الگوي پايداري مورد استفاده قرار مي.و.روش فشار ـ وضعيت ـ پاسخ، ف
 آن زمان به بعد به  مورد قبول واقع گشت و از 7OECD توسط1991سپس، در سال .  مطرح شد6آمارشناس كانادايي به نامهاي آنتولي فريند و ديويد راپورت

  ].13. [طور گسترده براي ارزيابي الگوهاي پايداري مورد استفاده قرار گرفت
كنند و اين فشارها با بدين صورت كه فعاليتهاي انسان فشارهايي را بر سيستم وارد مي. پ براساس روابط علت و معلولي استوار است.و.چارچوب كاري مدل ف

كاهد، به اين نمايند، سپس جامعه با اعمال سياستهايي كه اثرات سوء وارد بر محيط را مياتي در كميت و كيفيت محيط ايجاد ميشوند و تغييريكديگر تركيب مي
  . وضعيت پاسخ مناسب خواهد داد

  پ.و.ـ ساختار پيشنهادي براي مدل ف7-2

در حقيقت، پس از رسيدن . نقل در ايران در سطح ملي استفاده شده استدر اين پژوهش، از اين روش به عنوان يكي از روشهاي ارزيابي توسعه پايدار حمل و 
اي، براي چگونگي بررسي آماري موضوع به يك منطق و نتيجه كلي در مورد شاخصها و سياستهاي توسعه پايدار حمل و نقل و روش ساختار سلسله مرتبه

اين مدل از سه قسمت فشار، وضعيت و پاسخ . نشان داده است، استفاده گرديد 5ل توسعه پايدار حمل و نقل در سطح ملي، از ساختار پيشنهادي كه در شك

                                                 
5 - Pressure-State- response  
6 - Anthony Friend and David Rapport 
7 - Organization for Economic Co-operation and  Development 
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دهند، اند كه به نوعي بر ابعاد پايداري كه در واقع همان سيستم يا محيط را تشكيل ميتشكيل شده است كه در قسمت فشار، مواردي مورد بحث قرار گرفته
در قسمت حالت يا وضعيت مهمترين ابعاد توسعه پايدار كه همان ابعاد زيست محيطي، اقتصادي .  خواهند داداين فشارها وضعيت سيستم را تغيير. اثرگذار هستند

  . و اجتماعي است، آورده شده است
تهايي در قسمت باشد، سياس مي ريليدر رابطه با كاهش اثرات منفي وارد بر ابعاد پايداري و در راستاي رسيدن به هدف اصلي كه همان توسعه پايدار حمل و نقل

  . توان اثر اين سياستها را بر محيط پس از اعمال آنها، مشاهده و ميزان بهبود سيستم را دريافت نمودپاسخ در نظر گرفته شده است كه مي

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  پ.و.بر اساس روش ف ساختار پيشنهادي 5شكل 

 را در كشور مورد  ريليتوان روند توسعه پايدار حمل و نقل كه در هر زمان با آمار و اطالعات موجود مياين الگو به صورت ديناميكي عمل كرده، بدين صورت
  . باشد به طوريكه با آمارهاي موجود همخواني داشته باشدمي المكان به صورت خطيروابط مورد استفاده در اين الگو حتي. بررسي قرار داد

. توانند نسبت به اخذ تصميمات صحيح اقدام نمايند با مطالعه دقيق و دستيابي به بانك اطالعاتي قوي و به روز ميمديران و سياستگذاران امر حمل ونقل 
منفعت بسيار مفيد ديگر توسعه شاخصها، . توان از شاخصها به عنوان اطالعات پايه در سياستگذاريهاي حمل و نقل و پايش نتايج استفاده نمودهمچنين مي
  .باشدا براي مقايسه معنادار وضعيت حمل و نقل موجود با ساير كشور ها مياستفاده از آنه

الزم به ذكر است وجود سازماني .  كشور تهيه گردد ريلياندركار حمل و نقلها و نهادهاي دستاطالعات مورد نياز شاخص ها مي بايست با همكاري سازمان
تواند مفيد باشد، اما اينكه اطالعات توليد شده تا چه ميزان پوشش دهنده نيازهاي بهبود توسعه پايدار مستقل با ماهيت تحقيقاتي با وظيفه توليد اطالعات مي 

بايست به اهيمت اين مقوله و اثرات سوء نبود اطالعات كافي در بدون شك تصميم سازان مي. حمل ونقل خواهند بود، امري است كه نياز به تامل جدي دارد
   .تصميمات حاصله آگاه باشند
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   شاخص هاي توسعه پايدار حمل ونقل در مد ريلي-8

 شـاخص ،    5 شـاخص ،دربخـش اجتمـاعي تعـداد        2 شاخص معرفي گرديده كه از اين تعداد، دربخش حمل ونقلي تعـداد            42در مجموع دربخش حمل ونقل ريلي     
 ارائـه  5 -5ه همراه تعـاريف مربوطـه در جـدول    اين شاخص ها ب   . شاخص معرفي شده است   25 شاخص، دربخش محيط زيست تعداد     10دربخش اقتصادي تعداد  

  .گرديده است

   شاخص هاي توسعه پايدار بخش حمل ونقل ريلي-2جدول 
روند   تعريف شاخص  عنوان شاخص

  بهبودشاخص
 نوع شاخص  تناوب

طول زير ساخت پايدار براي 
  جابجايي مسافر

  ريليساخت خطوط ميزان 
  

  ساالنه  صعودي

ر براي طول زير ساخت پايدا
  جابجايي بار

  ساختارهاي خطوط ريليميزان 
  

قل  ساالنه  صعودي
 ون
مل

ح
  

 ميزان درآمد
 گيري آنها از خدمات حمل و نقلتوانايي بهرهميزان درآمد سرانه افراد جامعه جهت تعيين 

 ريلي
 

 ساالنه  صعودي

 قابليت پرداخت
 

  .شود  مي ريلينسبتي از درآمد خانوارهاي كم درآمد كه صرف حمل و نقل
 

 دوره اي نزولي

 دوره اي نزولي  ريليسرانه مورد حمله يا دستبرد قرار گرفتن استفاده كنندگان از سيستم هاي حمل و نقل   امنيت

 گروههاي آسيب پذير
كيفيت تسهيالت و خدمات حمل و نقل ريلي براي گروههاي  آسيب   پذير و آسيب ديده 

 )ننظيرمعلولين،افراد با درآمد كم و كودكا
 شش ماهه صعودي

  ميزان رضايت استفاده كنندگان
 

 شش ماهه صعودي  از حمل ونقل ريلينرخ رضايت كلي استفاده كنندگان قشر آسيب پذير

عي
تما

اج
  

  تقاضاي تن ـ كيلومتر حمل شده
  

  ساالنه  صعودي  تناژ بار حمل شده در بخش حمل و نقل ريلي

تقاضاي مسافر ـ كيلـومتر طـي    
  شده

  ساالنه  صعودي  ان جابجا شده به مسافت طي شده در بخش حمل و نقل ريليتعداد مسافر

سهم ارزش افزوده حمـل ونقـل       
  در توليد ناخالص داخلي

  ساالنه  صعوديارزش افزوده ايجاد شده از بخش حمل ونقل ريلي كشور در توليد ناخالص داخلي كشور      

هزينه هاي مرتبط به حمل و 
  نقل هر خانوار

نظيـر هزينـه سـوخت،بهاي       (  هر خانوار  صرف شده براي حمل و نقل     مستقيم  هزينه هاي   
   در بخش حمل ونقل ريلي)بليط،تجهيزات حمل و نقل و ماليات 

  ساالنه  نزولي

  ساالنه  نزولي   ريليحمل و نقلخت در بخش سوهزينه هاي صرف شده براي   هزينه ميزان مصرف سوخت
  ساالنه  نزولي   ريليحمل و نقلكرايه در هزينه هاي صرف شده براي   كرايه ميزان

هزينه خسارات جاني و مالي 
  ناشي از تصادفات

  ساالنه  نزولي كشور                         ريليهزينه خسارات جاني و مالي ناشي از تصادفات درحمل ونقل 

 هزينه هاي بيروني بهره برداري
  حمل و نقلاز 

هزينه ترافيك،هزينه هاي انتشارات آالينده ها،هزينه :هزينه هاي بيروني حمل و نقل شامل
  ريلي  هاي ايمني براي حمل بار و مسافر در سيستم هاي حمل و نقل

  ساالنه  نزولي

  دوره اي صعودي ريليكل كمكهاي مالي  به سيستم حمل و نقل  كهاي ماليكم

  دوره اي صعودي ريليحجم سرمايه گذاري براي زيرساختهاي سيستم حمل و نقل    سرمايه گذاري

دي
صا

اقت
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   شاخص هاي توسعه پايدار بخش حمل ونقل ريلي-2ادامه جدول 
روند   تعريف شاخص  عنوان شاخص

  بهبودشاخص
 صنوع شاخ  تناوب

  دوره اي  نزولي  ميزان سر و صداي توليد شده ناشي از حمل ونقل ريلي  شدت آلودگي صوتي
  دوره اي  نزولي   در بخش حمل ونقل ريلي به منابع آبيتناژ روغن پخش شدهميزان   آلودگي آب

) مـسافر ـ كيلـومتر   (انتـشار هـر   
 ، هـاي  براي آالينده 

      ،       ،  

x        ،  x    در  
  حمل و نقل ريلي

VOC
2PM

NO

2CO

10xxNO CO10

SO

 ،  ، هاي براي آالينده) مسافر ـ كيلومتر(نسبت انتشار هر 

 ،  SO  ،  ها   در حمل و نقل ريلي به كل انتشار آالينده

  . در بخش حمل و نقل

VOC

PM

  

  ساالنه  نزولي

بـراي  ) تن ـ كيلـومتر  (انتشار هر 
 ، هــــاي آالينــــده

      ،       ،  

x        ،  x    در  
  حمل و نقل ريلي

VOC
2PM

NO

2CO

10xxNO CO10

SO

 ،  ، هاي براي آالينده) تن ـ كيلومتر(نسبت انتشار هر 

 ،  SO  ،  ها ل انتشار آالينده  در حمل و نقل ريلي به ك

  . در بخش حمل و نقل

VOC

PM

  

  ساالنه  نزولي

بخش مصرفي داركل انتشاراكسيدهاي نيتروژن حاصل از مصرف كليه سوخت هاي قم  انتشاراكسيدهاي نيتروژن
   )مصرف گازوئيل، بنزين،گازمايع وگازطبيعيحاصل از (كشورحمل ونقل ريلي 

  ساالنه  نزولي

بخش مصرفي  حاصل از مصرف كليه سوخت هاي  دي اكسيد گوگردل انتشارداركقم   دي اكسيد گوگردانتشار
   ) مصرف گازوئيل، بنزين،گازمايع وگازطبيعيحاصل از ( كشورحمل ونقل ريلي

  ساالنه  نزولي

بخش مصرفي  حاصل از مصرف كليه سوخت هاي  دي اكسيد كربنداركل انتشارقم   دي اكسيد كربنانتشار
   ) مصرف گازوئيل، بنزين،گازمايع وگازطبيعيازحاصل  ( كشورحمل ونقل ريلي

  ساالنه  نزولي

بخش مصرفي حاصل از مصرف كليه سوخت هاي منو اكسيد كربن داركل انتشارقم   منو اكسيد كربنانتشار
   )مصرف گازوئيل، بنزين،گازمايع وگازطبيعيحاصل از (كشورريلي  حمل ونقل

  ساالنه  نزولي

بخش مصرفي حاصل از مصرف كليه سوخت هاي  هيدروكربن ها انتشارداركل قم   هيدروكربن هاانتشار
   )مصرف گازوئيل، بنزين،گازمايع وگازطبيعيحاصل از (كشورريلي  حمل ونقل

  ساالنه  نزولي

حمل بخش مصرفي حاصل از مصرف كليه سوخت هاي  ذرات معلق داركل انتشارقم   ذرات معلقانتشار
   )ل، بنزين،گازمايع وگازطبيعيمصرف گازوئيحاصل از (كشورريلي  ونقل

  ساالنه  نزولي

ميــزان انتــشار گــاز گلخانــه اي 
  حمل و نقل 

  

اكسيدهاي نيتروژن،اكسيدهاي گوگرد،دي اكسيدكربن داركل انتشارگازهاي قممجموع 
 سوختحاصل از مصرف ،تري اكسيدگوگرد،مونواكسيدكربن ،هيدروكربنهاوذرات معلق 

   كشورحمل ونقل ريليدربخش 
  

  ساالنه  ينزول

مواد زائد جامد حاصله از توليد و 
  استفاده وسائل حمل و نقل

   ريليتناژ زباله توليدي ناشي از حمل و نقلمقدار 
  

  ساالنه  نزولي

تي
يس

ط ز
حي
م
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   شاخص هاي توسعه پايدار بخش حمل ونقل ريلي-2ادامه جدول 
روند   تعريف شاخص  عنوان شاخص

  بهبودشاخص
 نوع شاخص  تناوب

  درصد وسائل نقليه ريلي بازيافت شده نسبت كل وسايل نقليه قابل بازيافتمقدار    نقليهبازيافت وسائل

  
  دوره اي  صعودي

  ساالنه  نزولي ميزان اتالف انرژي در بخش حمل و نقل ريلي به كل مصرف انرژي در اين بخش  اتالف انرژي 
نسبت انرژي بـه مـسافر ـ كيلـومتر     

  جايي مسافرجابه
  ساالنه  نزولي   كيلومتر جابه جا شده در حمل ونقل ريلي-به ازاء مسافر صرف انرژيميزان م

نسبت انرژي به تن ـ كيلومتر حمل  
  و نقل بار

  ساالنه  نزولي   كيلومتر جابه جا شده در حمل ونقل ريلي-به ازاء تن ميزان مصرف انرژي

به توليد ناخالص )  خامبشكه معادل نفت(نسبت كل مصرف انرژي در بخش ريلي  شدت انرژي  
  )ميليون ريال يا هزار دالر به قيمت ثابت(داخلي 

  ساالنه  نزولي

نسبت مصرف سرانه انرژي به 
  جمعيت

  ساالنه  نزولي  مصرف سرانه انرژي بخش ريلي از تقسيم كل انرژي مصرف نهايي بر جمعيت 

وري انرژي بخش حمل ميزان بهره
  ونقل

  ساالنه  صعودي  قدار مصرف نهايي انرژي بخش ريلي نسبت توليد ناخالص داخلي بر م

ميزان استفاده از زمين براي احداث 
  و توسعه زيرساختها

  . اشغال شده استحمل ونقل ريليمحاسبه مساحت زمين هايي كه بوسيله 
  

  ساالنه  نزولي

مجاورت زير ساخت ها به مناطق 
 حفاظت شده مناطقحساس و 

  محيط زيست

اظت شده را كه زير ساخت هاي حمل ونقل در آنها قرار درصد مناطق حساس وحف
 متصل كه بوسيله يك مساحت زمين هاي حفاظت شده ميانگين دارد و همچنين 

  .را نشان مي دهد قطع نشده باشد  ريليزير ساخت حمل ونقل

  ساالنه  نزولي

  ساالنه  زولين  تعداد تصادفات دربخش حمل ونقل ريلي در كل كشور  تعداد تصادفات بخش حمل ونقل

  ساالنه  نزولي  در كل كشور ريلي جراحات و مرگ و مير حوادث حمل و نقل  شمار تلفات انساني

حمــل ونقــل بــر ســالمتي تـاثيرات  
  انسان

  ساالنه  نزولي  بر سالمتي انسانريلي حمل ونقل تاثيرات 

حمــل ونقــل بــر ســالمتي تـاثيرات  
  محيط زيست

يست در طول يكـسال در  سيـستم هـاي    تعداد تصادفات منجر به آلودگي محيط ز 
  حمل و نقل ريلي

  ساالنه  نزولي

تي
يس

ط ز
حي
م

  

  
  بررسي آماري شاخص هاي پيشنهادي  -8-1

 زير 4ساختار كلي شاخص ها شامل . گيردشاخص هاي ارائه شده با توجه به آمار گردآوري شده از مراكز آماري ، به صورت دوره اي مورد تحليل و بررسي قرار 
  .باشد كه با يكديگر در رابطه هستندزيست، اقتصاد و حمل و نقل ميبخش اجتماع، محيط 

  . عناصر موجود در ساختار ذكر شودباشد واحد در نظر گرفته شده براي كليهقبل از بررسي هر زيربخش به صورت مجزا، الزم مي
  

  گيري و تعيين بعد براي هر شاخص  تشخيص واحد هاي اندازه-8-2

تواند ضريبي از تعداد، نفر، حجم، وزن، درجه اين واحد مي. باشدگيري براي آن مييت يك شاخص شناختن و تعيين واحد اندازهگام بعدي براي تشخيص هو
  . سانتيگراد، غلظت، زمان، طول، ژول و غيره و يا تركيبي از اين موارد باشد، ولي در هر صورت خصوصيت شاخص را بايد بوضوح و بهترين وجهي توصيف كند
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   تعيين حاالت حدي -8-3

اي كاربردي از وجود شاخص مؤثر در سيستم حمل و نقل را در دسترس داشته باشد تا آنكه در پاسخ به پرسش حداقل يا حداكثر ميزان گيرنده بايد دامنهتصميم
هاي مطلوب و مناسب براي دستيابي به دامنهبراي اين منظور مي بايست از مراجع موجود و نظرات كارشناسان . مورد قبول آن شاخص، بطور صحيح عمل نمايد

  . استفاده شود

  نتيجه گيري -9

از آنجائيكـه شـاخص هـا    . پياده كردن معيارها و شاخص هاي حمل ونقل پايدار در سطح ملي يك اقدام فرابخشي با مديريت و هدايت بخش حمل ونقل اسـت                    
بيل مراكز آموزشي و محيط زيست ميباشند به همين جهت همكـاري و مـشاركت آنهـا و            متنوع و گاهي در حيطه و شرح وظايف خارج از بخش حمل ونقل از ق              

الزم به ذكر است كه در شرايط كنوني در ايران آمـار و اطالعـات در مـورد                  . كليه ذينفعان در پياده كردن معيارها و شاخص هاي حمل ونقل پايدار الزامي است               
ضمناً براي اندازه گيري تعدادي از شـاخص        . د ولي بعضي از اطالعات خام ميباشند كه بايد پردازش شوند            بعضي از شاخص هاي حمل ونقل پايدار موجود هستن        

  .تعدادي از شاخص ها هم با شرايط ايران مناسب نيستند و نيازي به بررسي و اندازه گيري ندارند . ها نياز به مطالعه، بررسي و حتي تحقيقات ميباشد 
 در  ريلـي  كشور، فعاليت هاي بخـش حمـل ونقـل    ريليطبيقي كشورها در خصوص شاخص هاي توسعه پايدار و بخش حمل ونقل     در اين طرح پس از مطالعه ت      

، محدوديتهاي بخش حمل ونقل در توليد        ريلي  در ايران، اصول توسعه پايدار در بخش حمل ونقل          ريلي كشور، اهداف و استراتژي هاي توسعه بخش حمل ونقل        
يطي، مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت و در نهايت پس از تعيين مشكالت زيست محيطي و موانع قانوني آن در بخشهاي مختلف به و بهبود وضعيت زيست مح

در مجموع دربخش حمل ونقل      . گروه اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي، حمل ونقلي در بخش حمل ونقل پرداخته شد             4تعيين شاخص در قالب شناسنامه در       
 شـاخص،   10 شاخص ، دربخش اقتصادي تعـداد      5 شاخص ،دربخش اجتماعي تعداد    2عرفي گرديده كه از اين تعداد، دربخش حمل ونقلي تعداد          شاخص م  42ريلي

  .شاخص معرفي شده است25دربخش محيط زيست تعداد
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