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  چكيده
 يهابخش حمل و نقل شهري يكي از بخشهايي است كه عالوه بر اثر مستقيم آن بر رشد اقتصادي، در توسعه و رشد ساير بخش

تا  8درصد بودجه، بين  25تا  15اقتصاد شهري نقش بسزايي دارد به گونه اي كه در شهرهاي كشورهاي در حال توسعه اغلب بين 

 هاي شهري در بخش حمل و نقل صورت ها در زيرساختگذاريرصد سرمايهد 33درصد درآمد خانوارها و بيش از  16

 اي بر اقتصاد شهري داشته باشد داراي تأثيرات منفي از جمله افزايش چقدر حمل و نقل تأثير مثبت و فزاينده هرگيرد. مي

 هاي ناشي از اتالف سوخت هاي ناشي از تصادفات و همچنين هزينهمحيطي شهر، هزينههاي ناشي از آلودگي زيستهزينه

 –پژوهش حاضر با هدف ارزيابي و تحليل جايگاه حمل و نقل بر اقتصاد شهري و با استفاده از روش توصيفي  ،بنابراين .باشدمي

  هاي تحقيق نشان نتايج حاصل از يافتهصورت گرفته است.  در شهر گرگان هاي واقعي مستخرج از منابع سازمانيتحليلي و داده

هاي حاصل از رود. همچنين هزينهميليارد ريال از منابع ملي هدر مي 2/75ليتر بنزين بالغ بر 107465هد كه هر روزه حدود دمي

هاي زيست كيلوگرم انواع آالينده 40583باشد. حمل و نقل شهري ساالنه ميليارد ريال در سال مي 9/2تصادفات خسارتي معادل 

  نفر اشتغال دارند. در نهايت توسعه  18678بخش حمل و نقل در شهر گرگان تعداد  در از سوي ديگركند محيطي توليد مي

  هاي ماهانه اقشار كم درآمد شود.% باعث كاهش هزينه16حمل و نقل عمومي در شهر گرگان توانسته است تا 

  

  حمل و نقل، اقتصاد شهري، شهر گرگانمديريت،  كليدي: هايواژه

  

  مقدمه-1
 است پيوسته و جامع هماهنگ، اي برنامه راهبردي، مديريت

 منظور و دهدمي پيوند محيط با را سازمان ممتاز كه استعداد

 صحيح اجراي چارچوب در سازمان هايهدف آن، تحقق از

عقيده بر اين است كه ). 1390(بشردوست، مديريت است
پيشرفت  آينده در تواندمي يكپارچه نقل و حمل هايسياست

 ايجاد پايدار نقل و حمل هايسيستم مسير در چشمگيري

گسترش حمل و نقل شهري  ).Taylor, 2011( نمايد
 پيامدهايي از قبيل نرخ فزاينده تصادفات رانندگي، مصرف 

هاي مخرب سالمت هاي فسيلي، توليد آاليندهرويه انرژيبي
هاي كالن ناشي از اين موارد، انسان و محيط زيست و هزينه

حمل و نقل به  مديريتن به توسعه افزايش نياز روزافزو
عنوان يكي از اركان اساسي توسعه يافتگي ضرورت دستيابي 

كند (استادي جعفري، به حمل و نقل پايدار را تقويت مي
) چرا كه همين حمل و نقل شهري تأثيرات بالقوه 1392

اي كه در به گونه زيادي بر اقتصادي شهري داشته است
 25تا  15عه اغلب بين شهرهاي كشورهاي در حال توس

درصد درآمد خانوارها و بيش از  16تا  8درصد بودجه، بين 
هاي شهري در ها در زيرساختدرصد سرمايه گذاري 33

 تبيين با رابرتز و گيرد. ميو نقل صورت مي بخش حمل

 حل مشكالت در آن رويكرد و يكپارچه ونقل حمل اهداف

 هبردهاي حملرا و هاسياست كه كنند مي ادعا ترافيكي،

مديريت،  زيرساخت، از مناسبي تركيب با يكپارچه ونقل
 May يابد مي تحقق گذاريقيمت اقدامات و زمين كاربري

and Roberts, 1995) ها اهميت اين سيستم). اما با وجود
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در زندگي روزمره شهروندان، الگوهاي رايج حمل و نقل 
تماعي و محيطي، اجهاي سنگين زيستهمنجر به تحميل هزين

شود. در اين رابطه برخي مشكالت مستند شده اقتصادي مي
اي، انتشار از جمله افزايش سطح مصرف انرژي، ترافيك جاده

اي و اي و آلودگي و همچنين ايمني جادهگازهاي گلخانه
) UNEO, 2011اي ديده مي شوند (اثرات بهداشت جاده

 هاي اصلي و يكي ازبخش حمل و نقل يكي از زيربخش
بخشهايي است كه عالوه بر اثر مستقيم آن بر رشد اقتصادي، 

هاي اقتصادي در توسعه و رشد اقتصادي ساير بخش
افزوده بخصوص اقتصاد شهري نقش بسزايي دارد. ارزش 

ايجاد شده در بخش حمل و نقل به عنوان يكي از بخشهاي 
زيربنايي رشد اقتصادي و توسعه اقتصادي كشور است 

 و حمل هايفعاليت اخير سال چهل . روند)1388(بابازاده، 
 به وابستگي سطح افزايش از كيجهاني، حا سطح در نقلي

 دنبال به كه است زندگي اجتماعي سبك در تغيير و خودرو

 و محيطي زيست به اثرات نسبت حساسيت افزايش خود،
داشته  همراه به را سالمت حوزه در آن هايبازتاب همچنين
در يك جريان عمودي رشد  (Hine, 2000).است 

اقتصادي حاصل از بخش حمل و نقل و ارتباطات به تدريج 
گيرد به اين معنا كه و از طريق يك فرايند طبيعي شكل مي

هاي اجتماعي منافع حاصل از رشد به صورت كاهش نابرابري
  و خود به خودي از طريق بكارگيري عوامل بازار، 

زد. البته بخش حمل و هاي درآمد را برطرف مي سانابرابري
هاي توليدي ها و هزينهنقل و ارتباطات در كاهش قيمت نهاده

. شهر )1389كاال و خدمات نيز نقش بسزايي دارد (مهرگان، 
گرگان از جمله شهرهاي پر جمعيت و قطب رشد منطقه با 
مسائل و مشكالت ناشي از شهرنشيني بدون برنامه مواجه 

مات حمل و نقل نوين است و مديريت شهري و ارائه خد
شهري در اين شهر تا حدودي همپاي با ساير شهرهاي كشور 

شود و براي تا حدود كمي بصورت الكترونيكي انجام مي
استقرار كامل شهر الكترونيك در گرگان و حركت در محور 

 باشدتوسعه پايدار شهري با مشكالت و تنگناهايي مواجه مي
پژوهش حاضر با  ،راينبناب .)1398 (موسي زاده و همكاران،

هدف ارزيابي و تحليل جايگاه حمل و نقل بر اقتصاد شهري 
هاي واقعي تحليلي و داده –و با استفاده از روش توصيفي 

  مستخرج از منابع سازماني صورت گرفته است.
  

  پيشينه تحقيق -2
كنندگان و توزيع امروزه شهرها به عنوان مصرف

نقاط كانوني و مهم تبديل كنندگان بزرگ كاالها و خدمات به 

شده و منابع را از نواحي خارجي وابسته به انها به سوي خود 

زاينده منابع در شهرها فجذب مي نمايند و در نتيجه مصرف 

و وابستگي رو به رشد آنها به تجارت، اثرات اكولوژيكي اين 

هاي انساني فراتر از موقعيت جغرافيايي آنها سكونتگاه

 از طرفي اصطالح )1388نظريان، گسرتش يافته است (

 و زندگي افراد كيفيت و سطح ارتقاي به معطوف توسعه

 اشاره به آن، پايداري و است جامعه عمومي رفاه بهبود

 اين به .دارد بشر هاينسل طول در فرآيند اين استمرار

 در را بشر زندگي ابعاد و هاجنبه كليه پايدار، ترتيب، توسعه

 ديگر عبارت به ).1392و روزبه، (صفايي پور  گيردبرمي

 بنابراين و است انسانها تعالي و رشد اي برايوسيله توسعه

   مسئله اين .دارد توسعه در اهميت را باالترين انسان

(عامري و  مطرح است پايدار توسعه در خصوصه ب

ش روي هاي پيترين چالشيكي از مهم). 1390همكاران،

اگر بپذيريم شهرها  باشد.مي لشهرها، موضوع حمل و نق

جهاني هستند، آنگاه شبكه حمل و نقل است  موتور اقتصاد

كه اين موتورها را كارآمد نگه مي دارد. در مقابل ناكارآمدي 

سيستم حمل و نقل شهري، عوارض جدي محيطي همانند 

ادي را به ا و پيامدهاي منفي اجتماعي و اقتصآلودگي هو

عملكرد شهري مي  دنبال خواهد داشت و باعث ناكارآمدي

به موازات رشد و توسعه  )Hutchison, 2010گردد (

اقتصادي، نياز به حمل و نقل نيز افزايش مي يابد و به تبع 

آن، با گسترش فعاليتهاي حمل و نقلي، عوارضي همانند 

  هاي محيطي شدت افزايش مصرف انرژي و آلودگي

مل از سوي ديگر اهميت باالي ح )1391سلطاني، گيرند (مي

هاي اقتصادي، و نقل و تأثيرگذاري آن بر بسياري از حوزه

اجتماعي، توسعه راهبردي، سياستگذاري، محبط زيست 

باعث شده است كه در تمام دنيا، مديران تالش كنند حمل و 

نقل را در قالب مديريت جامع حمل و نقل ساماندهي كنند 

رشد اقتصادي حاصل از حمل و نقل، سهم  )1392(تنديسه، 

قابل توجهي از توليد ناخالص ملي و اشتغال را به خود 

درصد از توليد ناخالص  86/7اختصاص داده است. حدود 

و نقل است  درصد از اشتغال كشور در بخش حمل 6ملي و 

براي  متنوعي اهداف مختلف، منابع در )1384(محمودي، 

 عمدتاً كه اندشده برشمرده پايدار ونقل حمل ريزيبرنامه

 باشندمي پايدار توسعه محوري اهداف و هاارزش ه ازبرگرفت

)Litman, 2010 .(دستور پايدار، نقل و حمل راهبرد 

 تضمين كه است پيوسته و پويا يكپارچه، بعدي، چند العملي

 و هازمان در احتياجات و امكانات عادالنه توزيع كننده

 در موثر و متغير عوامل نظرگيري در با مختلف مكانهاي
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در زمينه  ).1388(بختياري و همكاران، است شهري شبكه

اي صورت حمل و نقل در اقتصاد مطالعات گسترده مديريت

گرفته است. برخي از مطالعات اثر حمل و نقل بر رشد 

اند. مطالعات نظير استرلي اقتصادي را مورد بررسي قرار داده

) در بررسي 1996) و دوارجان (1977)، ميلر (1993و ربلو (

حمل و نقل بر رشد اقتصادي به اين نتيجه دسيدند كه اثر 

سرمايه گذاري در حمل و نقل، منجر به افزايش رشد 

سرمايه گذاري در بخش حمل و  عمدتاًشود. اقتصادي مي

عنوان محركي از طرف تقاضا به رشد نقل و ارتباطات به

گردد، همچنين به تشكيل مناطق اقتصادي اقتصادي منجر مي

بخش حمل و نقل و ارتباطات با كاهش هزينه كمك مي كند. 

اي و بهبود هاي منطقهها نقش مهمي را در كاهش تفاوت

جايي عوامل رقابت پذيري مناطق از طريق تجارت و جابه

بخش حمل و نقل و ارتباطات با كند. همچنين توليد، ايفا مي

هاي اقتصادي، كارايي توليد و توزيع تسهيل فعاليت

  هاي اقتصادي را ايجاد هاي صرفهرصتفرايندهايي كه ف

كند، منجر به بهبود و افزايش تخصص و تغييرات منطقي مي

وري اقتصادي گردد و ارتقاء بهرهها ميسيستم و كاهش هزينه

هاي نسبي در مناطق مختلف، در رشد و اصالح مزيت

) 1387جهانشاهي ( .)1389اقتصادي نقش دارد (مهرگان، 

ي حمل و نقل عمومي و متأثر بر پايهمعتقد است كه شهرها 

يابند كه در صورت هدايت هوشمندانه از آن تغيير شكل مي

بر پايه ي توسعه پايدار به شكلي مناسب در پيوند و ارتباط با 

هاي خطوط مترو، قطار سبك مسيرها و پيرامون ايستگاه

) تجديد BRT)، تراموا يا اتوبوس تندرو (L.R.Tشهري (

  ).1387د (جهانشاهي، سازمان مي يابن

  

حمل و نقل بر اقتصاد مديريت هاي تأثير زمينه -3

  شهري
حمل و نقل شهري و  مديريتسرمايه گذاري در 

هاي مربوط به آن، بزرگترين فرصت را براي زيرساخت

هاي اجتماعي و از بين بردن فقر و نابرابري ،، درآمداشتغال

   هاي زيست محيطي، كاهشاقتصادي، كاهش آلودگي

هزينه هاي ماشي از تصادفات، كاهش اتالف سوخت و وقت 

  را فراهم مي آورد.

  اشتغالزايي - 

حمل و نقل عنصري ضروري براي عملكرد اقتصادي 

و نيز بخش كليدي در ايجاد اشتغال، از ساخت وسايل نقليه 

هاي حمل و در كارخانه تا پااليش سوخت، مديريت سرويس

ها است (برنامه محيط نقل و توسعه و نگهداري زيرساخت

شاغالن بخش حمل و  .)2011زيست سازمان ملل متحد، 

ها و موسساتي شوند كه در شركتنقل شامل همه كساني مي

طور فعاالنه براي رسيدن به ايجاد سيستم كنند كه به كار مي

ريزان شهري و از برنامهكنند. حمل و نقل پايدار تالش مي

  انداز را توسعه كه چشم ريزان حمل و نقل ترافيكبرنامه

نايع محلي توليد صها را اجرا مي كنند تا دهند و سياستمي

  هاي ترابري.دوچرخه تا اپراتورها و شركت

  هاكاهش فقر و نابرابري - 

سيستم هاي حمل و نقل فعلي كه به طور عمده بر پايه 

وسايل نقليه شخصي هستند، ماهيتان ناعادالنه و مانعي در 

مندي همه اقشار قر و ايجاد عدالت در بهرهبرابر كاهش ف

جامعه از جابه جايي و تحرك در شهرها هستند. در بسياري 

هاي از كشورهاي در حال توسعه فاصله زيادي بين گروه

هاي آسفالت، درآمدي مختلف از لحاظ دسترسي به جاده

همين طور حمل و نقل ايمن و در استطاعات وجود دارد. 

  هاي سبز حمل و نقل مانند ينهگذاري در گزسرمايه

توانند منجر هاي عمومي كه قابل استطاعت هستند ميشبكه

به كاهش فقر از طريق فراهم نمودن موقعيت هاي شغلي 

  براي افراد و آسان كردن دسترسي به خدمات شوند.

  ايجاد درآمدها و كاهش هزينه - 

هاي حمل و نقل كارآ، منجر به در گذشته فقدان سيستم

الت اساسي براي اقشار جامعه بود. عدم وجود مشك

هاي بازاريابي، تأسيسات ذخيره سازي، باالبودن هزينه

آور حمل و نقل و ارتباطات، نداشتن دسترسي به سرسام

كاالي اساسي و ضروري براي خريد و رفع نيازهاي اوليه، در 

  افزايش نابرابري درآمد نقش قابل توجهي داشت 

هاي حمل و نقل با امروزه سيستم ،اما .)1375(شاه شجاعي، 

و افزايش درآمد شهرنشنينان توانسته است  هاكاهش هزينه

  نقش به سزايي داشته باشد.

  

   روش تحقيق -4
هاي تحليلي و اكتشافي و روش تحقيق تركيبي از روش

بدين صورت كه ابتدا  .مطالعات ميداني و پيمايشي است
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از قبيل ايجاد اشتغال، هاي مربوط به حوزه حمل و نقل داده

هاي اجتماعي و اقتصادي از طريق كاهش فقر و نابرابري

دسترسي تمام اقشار به حمل و نقل عمومي، افزايش درآمد و 

هاي ايجاد شده توسط حمل و ها، ميزان آاليندهوكاهش هزينه

ها و نقل، ميزان خسارات وارد شده از طريق ايجاد آالينده

نقل و سپس ميزان تأثيرگذاري تصادفات ناشي از حمل و 

  ها بررسي گرديد. حمل و نقل بر هريك از اين مولفه

  

  معرفي محدوده مورد مطالعه

شهر گرگان در بخش جنوبي استان گلستان واقع شده 

دقيقه و در  25درجه و  54كه در طول جغرافيايي است 

گرگان داراي  .دقيقه واقع شده است 50درجه و  36عرض 

 1395باشد كه بنابر سرشماري سال دل ميآب و هواي معت

داراي دو  . اين شهربوده است جمعيت نفر 480541داراي 

باشد. شهرداري مركزي در مركز شهر  مي شهرداريمنطقه 

يك در كوي عليمحمدي و  منطقهي رگرگان، شهردا

عت وس .اند چاله باغ واقع شده خيابانشهرداري منطقه دو در 

درصد از  91/7متر مربع (كيلو 8/1615شهرستان گرگان

از  1389و بر اساس تقسيمات كشوري سال ) مساحت استان

دو بخش مركزي و بهاران و سه شهر گرگان، سرخنكالته و 

  .روستا تشكيل شده است 97جلين، پنج دهستان و 

  

  شاخص هاي مورد مطالعه تحقيق .1جدول 

  1399هاي تحقيق، مĤخذ: يافته

  مديريت حمل و نقل و هزينه در شهر گرگان

ي از اتالف هاي ناشدر اين بخش به برآورد هزينه

هاي ناشي از تصادفات و آلودگي محيط زيست سوخت، هزينه

  پرداخته شده است. 

  هاي ناشي از اتالف سوختهزينه - 

هر روزه و به خصوص در ساعات اوج ترافيك در 

برخي مسيرهاي منتهي به مركز تجاري شهر گرگان، به علت 

رود. برآورد ترافيك شديد مقدار زيادي سوخت هر مي

مار به دست آمده از اداره حمل و نقل شهر آمطالعاتي و 

ليتر بنزين  107465دهد كه هر روزه حدود گرگان نشان مي

رود كه با احتساب قيمت بنزين به علت ترافيك باال هدر مي

ريال از منابع 752255000ريال)، روزانه مبلغ  7000(هر ليتر 

  رود.ملي هدر مي

  مولفه  معيار

  هزينه

  هاي ناشي از اتالف سوختنههزي -

  هاي ناشي از تصادفاتهزينه -

  هاي ناشي از آلودگي محيط زيستهزينه -

  اشتغال

  هاي حمل و نقلمديريت سرويس -

  هاي مربوط به حمل و نقلنگهداري از سرويس -

  رانندگان حمل و نقل عمومي -

  كاركنان راه آهن -

  كاركنان پمپ بنزين -

  موسسات حمل و نقل ها وشاغالن در شركت -

  ريزان و مديران شهري و ترافيكبرنامه -

  كاهش فقر و برابري اجتماعي

  چند درصد از شهروندان دسترسي به حمل و نقل دارند؟ -

  شوند؟چند نفر در روز، هفته، ماه و سال با وسايل حمل و نقل جابه جا مي -

  دارند؟ از هرگروه درامدي چند درصد به حمل و نقل عمومي دسترسي -

  هاي كم درآمد شده است؟در گروههزينه حمل و نقل عمومي تا چه اندازه باعث كاهش  -

  حمل و نقل تا چه اندازه توانسته است باعث درآمد شهروندان شود؟ -  درآمد
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  )1399موقعيت فضايي محدوده مورد مطالعه (ترسيم: نگارندگان،  .1شكل                    

  

  هاي ناشي از تصادفاتهزينه - 

هاي تصادفات هر ساله بخش قابل توجهي از هزينه

هاي دهد كه اين امر هم هزينهشهري را به خود اختصاص مي

اين گيرد كه در هاي مالي را در بر ميجاني و هم هزينه

هاي مالي ناشي از تصادفات پژوهش هدف تنها برآورد هزينه

هاي ها هم شامل هزينهاين هزينهباشد. در شهر گرگان مي

جرحي (مجروح شدن افراد و بستري شدن آنها در مراكز 

هاي ناشي از خسارت خودروها و وسايل درمان) و هم هزينه

  باشد.نقليه مي

  هاي خسارتيهزينه- 

نابساماني سيستم حمل و نقل و ترافيك  روزانه به علت

طبق دهد. در شهر گرگان تعدادي تصادف خسارتي رخ مي

هر گرگان، هرساله آمار موجود در آمارنامه حمل و نقل ش

افتد تصادف خسارتي در شهر گرگان اتفاق مي 2546تعداد 

  خواهد داشت.ميليارد ريال در پي 9/2اي بالغ بر كه هزينه

  يهاي جرحهزينه - 

نفر در  765طبق آمارنامه تصادفات، هر ساله تعداد 

شهر گرگان بر اثر تصادفات مجروح و در مراكز درماني 

هاي درماني اين تعداد گيرند كه هزينهتحت معالجه قرار مي

  ميليارد ريال در سال خواهد بود. 70از شهروندان برابر با 

  

  

   هزينه هاي ناشي از آلودگي ها - 

رهاي كشورهاي جهان، سيستم حمل و در بسياري از شه

نقل از عوامل عمده آلودگي هوا است. بر اساس برآوردهاي 

سازمان بهداشت جهاني ذرات ريز معلق در هوا ساليانه منجر 

شود؛ در بسياري به مرگ نا بهنگام بيش از نيم ميليون نفر مي

هاي اقتصادي آلودگي هوا در حدود دو از كشورها هزينه

ترين در اكثر شهرها، مهم .الص داخلي استدرصد توليد خ

مبحث زيست محيطي در مورد حمل و نقل شهري، مربوط به 

آلودگي هوا است. طراحي تامين حركت در حمل و نقل، 

هاي فسيلي است، كه باعث توليد مستلزم احتراق سوخت

هاي مختلفي شامل مونواكسيد كربن، دود، گازهاي آالينده

ها، اكسيد گوگرد و نيتروژن، مختلف، بخار هيدروكربن

گوگرد (سولفات) و نيترات تفكيك شده، خاكستر و سرب 

رويه تعداد خودروهاي سبك در د. به علت افزايش بيشونمي

شهر گرگان، باال بودن عمر ناوگان خودروهاي سواري، پايين 

بودن كارايي سوخت خودروهاي سواري و پايين بودن 

كيلوگرم  6754كيفيت سوخت در هر روز حدود 

اكسيدهاي نيتروژن كيلوگرم 1154هاي نسوخته و هيدروكربن

  در هواي اين شهر كربن كيلوگرم منواكسيد 32675و 

طبق آمارنامه حمل و نقل شهر گرگان، هزينه آلودگي شود. مي

هوا در هر كيلومتر مسافت طي شده در زمان اوج ترافيك، 

  ريال خواهد بود. 83
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  حمل و نقل شهري در گرگان مديريت هاي ناشي ازهزينه .2جدول                                     

ش
بخ

ر 
ا د

 ه
ينه

هز
  

  سوخت
  ريال)ميليارد هزينه (  ليتر (روزانه)

107465  2/75  

  تصادف خسارتي
  ساالنه) - هزينه (ميليارد ريال  فقره (ساالنه)

2546  9/2  

  تصادف جرحي
  ساالنه) -هزينه ( ميليارد ريال  ر (ساالنه)نف

765  70  

  آلودگي هوا
  ريال) - هزينه (در هر كيليومتر  كيلوگرم (روزانه)

40583  83  

  1390، ماخذ: آمارنامه حمل و نقل شهر گرگان          

  حمل و نقل و اشتغال در شهر گرگان

ن در آهاي در بخش حمل و نقل و زيربخش كار

به هزاران نفر را به صورت مستقيم و غير مستقيم  شهر گرگان

خود مشغول كرده است. به گونه اي كه در بخش مديريت 

 23نفر به صورت مستقيم و  345هاي حمل و نقل سرويس

هاي نفر نيز به صورت غيرمستقيم، در بخش زيرساخت

نفر به صورت مستقيم و  3857مربوط به حمل  و نقل تعداد 

صورت غير مستقيم، در بخش رانندگان نيز به  نفر 5416

نفر به صورت مستقيم و  187حمل و نقل عمومي تعداد 

 نفر نيز به صورت غيرمستقيم، در بخش پمپ  76تعداد 

نفر به صورت مستقيم و  987هاي شهر گرگان تعداد بنزين

  اند. نفر به صورت غيرمستقيم مشغول به كار شده 211تعداد 

ت حمل و نقل در شهر ها و موسسادر بخش شركت

نفر  1346نفر به صورت مستقيم و تعداد  3217گرگان، تعداد 

نيز به صورت غير مسقيم و در بخش راه اهن شهر گرگان 

نفر نيز به صورت  716نفر به صورت مستقيم و  2178تعداد 

اند (آمارنامه حمل و نقل غيرمستقيم مشغول به كار شده

  ).1390گرگان، 

  1390هاي مختلف حمل و نقل شهر گرگان، خششاغالن ب .3جدول 

  تعداد شاغالن (به صورت غير مستقيم)  تعداد شاغالن (به صورت مستقيم)  زمينه اشتغال  رديف

  23  345  مديريت سرويس هاي حمل و نقل  1

  5416  3857  زيرساخت هاي مربوط به حمل و نقل  2

  76  187  رانندگان حمل و نقل عمومي  3

  716  2178  كاركنان راه آهن  4

  211  987  كاركنان پمپ بنزين  5

  1346  3217  شركت ها و موسسات حمل و نقل  6

  12  89  برنامه ريزان و مديران شهري و ترافيك  7

  7800  10878  جمع  8

  1390ماخذ: آمارنامه حمل و نقل شهر گرگان، 

  
نفر به  10878همانطور كه مشاهده مي شود تعداد 

نيز به صورت غيرمستقيم  نفر 7800صورت مستقيم و تعداد 
در بخش حمل و نقل شهر گرگان مشغول به كار هستند كه 

  باشد.نفر مي 18678در مجموع برابر 
  

در شهر  هاحمل و نقل و كاهش فقر و نابرابريمديريت 
  گرگان

هاي رابرينقل بر كاهش فقر و نابودر زمينه تأثير حمل
ل عمومي اجتماعي اقتصادي بايد اذعان نمود كه حمل و نق

در شهر گرگان تا حد زيادي توانسته است باعث دسترسي 
بيش از نيمي از قشر فقير جامعه شهري گرگان به حمل و 
نقل عمومي گردد كه همين عامل به علت پايين بودن نسبي 
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ونقل تا حد زيادي توانسته است باعث  هاي حملهزينه
مده از تعادل و برابري در اين زمينه گردد. اطالعات به دست آ

ها و مطالعات ميداني صورت گرفته نشان دهنده اين آمارنامه
% ساكنان شهر گرگان به  68بيش از  مطلب است كه تقريباً

حمل و نقل عمومي دسترسي دارند همچنين به صورت 
نفر و ماهانه  145654نفر، هفتگي  33647روزانه تعداد 

نفر از ناوگان حمل و نقل عمومي شهر گرگان 416764
تفاده مي كنند كه اين خود مويد استفاده وسيع از حمل و اس

با توجه به آمار وجود  باشد.نقل عمومي در شهر گرگان مي
در زمينه استفاده شهروندان با درآمد پايين و همچنين 

مطالعات ميداني انجام گرفته اين نتيجه حاصل شده است كه 
با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومي براي شهروندان 

هاي درآمد پايين تا حد زيادي توانسته است از ميزان هزينه
ماهيانه شهروندان بكاهد. اين مقدار براي شهروندان با درآمد 

شود كه همين عامل ها را شامل مي% كاهش هزينه16پايين 
همچنين  باعث برابري و تعادل در بخش حمل و نقل گردد.

% دهك 30ش از دهد كه بيهاي به دست آمده نشان مييافته
  پايين درآمدي شهر گرگان به حمل و نقل عمومي دارند.

  

  
  تأثير مديريت حمل و نقل بر كاهش فقر و برابري اجتماعي و اقتصادي شهر گرگان .4جدول                 

  ميزان    مولفه  رديف

  %68  چند درصد از شهروندان دسترسي به حمل و نقل دارند؟  1

2    

  جابه جا مي شوند؟ چند نفر با وسايل حمل و نقل

  نفر      33647  روزانه   

  نفر    145654  هفتگي     3

  نفر    416764  ماهانه     4

  %70  از گروه درامدي پايين چند درصد به حمل و نقل عمومي دسترسي دارند؟  5

  %16  ها در گروه هاي كم درآمد شده است؟حمل و نقل عمومي تا چه اندازه باعث كاهش هزينه  6

  1399خذ: مطالعات ميداني، ما

  

  حمل و نقل شهر گرگانمديريت هاي موجود در چالش

شهر گرگان به عنوان مركز استان و برخورداري از ادارت     

كل و همچنين برگزاري مسابقات و رويدادهاي سياسي در 

هاي زياد در سطح اين سطح استان هر روز شاهد مسافرت

هاي گيري گرهلشهر شده است كه همين عامل باعث شك

ترافيكي در مركز اين شهر و مسيرهاي منتهي به آن شده 

هاي موجود در زمينه حمل و است. در ادامه به ذكر چالش

  نقل و ترافيك شهر گرگان پرداخته شده است.

 هاي محدودحجم باالي ترافيك به دليل دسترسي- 

 ها در سطح شهرعدم رعايت سلسله مراتب دسترسي- 

 تفاده از خودروهاي تك سرنشينرواج شديد اس- 

 محدود حمل و نقل عمومي توسعه نسبتاً- 

 نبود سيستم حمل و نقل يكپارچه- 

رفتارهاي ترافيكي متضاد شهرندان با قوانين و مقررات - 

 رانندگي

 پايين بودن نفوذپذيري بافت فرسوده شهر گرگان- 

  نبود مديريت يكپارچه شهري و نهادهاي مديريت شهري- 

  

  ريگينتيجه-5
هاي اصلي و حمل و نقل يكي از زيربخش مديريت

يكي از بخشهايي است كه عالوه بر اثر مستقيم آن بر رشد 

هاي اقتصادي، در توسعه و رشد اقتصادي ساير بخش

اقتصادي بخصوص اقتصاد شهري نقش بسزايي دارد. ارزش 

افزوده ايجاد شده در بخش حمل و نقل به عنوان يكي از 

رشد اقتصادي و توسعه اقتصادي كشور بخشهاي زيربنايي 

است. به موازات رشد و توسعه اقتصادي، نياز به حمل و نقل 

يابد و به تبع آن، با گسترش فعاليتهاي حمل و نيز افزايش مي

هاي نقلي، عوارضي همانند افزايش مصرف انرژي و آلودگي

گيرند رشد اقتصادي حاصل از بخش حمل محيطي شدت مي

ات به تدريج و از طريق يك فرايند طبيعي و نقل و ارتباط

گيرد به اين معنا كه منافع حاصل از رشد به صورت شكل مي

هاي اجتماعي و خود به خودي از طريق كاهش نابرابري

  هاي درآمد را برطرف بكارگيري عوامل بازار، نابرابري

سازد. البته بخش حمل و نقل و ارتباطات در كاهش قيمت مي

هاي توليدي كاال و خدمات نيز نقش بسزايي ينهها و هزنهاده

پژوهش حاضر با هدف ارزيابي و تحليل جايگاه حمل دارد. 
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  و نقل بر اقتصاد شهري و با استفاده از روش 

هاي واقعي مستخرج از منابع تحليلي و داده –توصيفي 

هاي سازماني صورت گرفته است. بدين صورت كه ابتدا داده

نقل از قبيل ايجاد اشتغال، كاهش فقر  مربوط به حوزه حمل و

هاي اجتماعي و اقتصادي از طريق دسترسي تمام و نابرابري

  اقشار به حمل و نقل عمومي، افزايش درآمد و كاهش 

هاي ايجاد شده توسط حمل و نقل، ها، ميزان آاليندههزينه

ها و ميزان خسارات وارد شده از طريق ايجاد آالينده

مل و نقل و سپس ميزان تأثيرگذاري تصادفات ناشي از ح

  ها بررسي گرديد. حمل و نقل بر هريك از اين مولفه

هاي باالي حمل و نشان دهنده هزينههاي به دست آمده يافته

هاي ناشي از هزينهنقل نامناسب در زمينه اتالف سوخت، 

هاي زيست محيطي هاي ناشي از آاليندهتصادفات و هزينه

و نقل تا حد زيادي توانسته است  حملباشد. همچنين مي

باعث اشتغال در بخش هاي مختلف اين بخش اقتصادي شهر 

نفر در اين  18678اي كه در مجموع تعداد شود به گونه

ها نيز ند. در زمينه كاهش فقر و نابرابريبخش مشغول به كار

بايد اذعان نمود كه توسعه شبكه حمل و نقل عمومي 

هاي ماهانه اقشار كم كاهش هزينه% باعث 16توانسته است تا 

هاي و پيشنهادات ترين چالشدرآمد شود. در نهايت مهم

  موجود در زمينه حمل و نقل شهر گرگان ارائه شده است.

  پيشنهادات 
روي و دوچرخه هاي الزم براي پيادهايجاد زيرساخت  

سواري و كاهش استفاده از خودرو تك سرنشين به منظور 

 ي از آلودگي محيط زيست شهري؛هاي ناشكاهش هزينه

هاي مربوط به حمل و نقل عمومي جهت توسعه زيرساخت- 

  دسترسي بيشتر؛

ريزي به منظور افزايش ناوگان حمل و نقل عمومي و برنامه- 

  ها؛دسترسي اقشار كم درآمد شهر به منظور كاهش هزينه

اي توسعه و گسترش حمل و نقل عمومي به مناطق حاشيه- 

  جايي شهروندان ساكن در اين منطقه از شهر؛شهر جهت جابه

  تشويق افراد به استفاده از حمل و نقل همگاني؛- 

  آموزش شهروندان در زمينه رفتارهاي ترافيكي؛- 

  زي به منظور مديريت يكپارچه شهري.ريبرنامه- 

  

  

  

  مراجع-6
ارزيابي " )،1392( ،استادي جعفري، م.، رصافي، ا.ع.- 

خش حمل و نقل شهري با هاي توسعه پايدار در بسياست

هاي سيستم پويايي مطالعه موردي شهر استفاده از مدل

 .31امه مديريت شهري، شماره ، فصلن"مشهد

)، 1390(م.،  منصوري، م.ر. و شجاعي، ،ا. بشردوست،- 

 بهبود جايگاه راهكارهاي ارايه و راهبردي كمي ريزيبرنامه"

نامه فصل ،QSPM“ ماتريس از استفاده با تجاري عالمت

 .11شماره صنعتي، تكنولوژي توسعه

برنامه ريزي راهبردي " )،1392( ،، رضايي، م.ر..تنديسه، م- 

حمل و نقل پايدار شهري در كالنشهرهاي ايران مطالعه 

نقل، سال  ، فصلنامه مهندسي حمل و"موردي شهر مشهد

 پنجم، شماره اول.

توسعه  و هويت")، 1392(ح.،  روزبه، ،م. پور، صفايي- 

جغرافيا  فخرآباد، يمحله: مورد شيراز شهر در اي محله دارپاي

 . 31 شماره ،"توسعه و

)، 1390( ف.، زاهد، ،ر.ا. كاظمي، ،م. عباسپور، ،م. عامري،- 

هاي طرح در مردم مشاركت جلب جهت الگويي ارايه"

محيط  تكنولوژي و علوم زميني، نقل و حمل پايدار توسعه

 .2 شماره سيزدهم، دوره ،"زيست

 و حبيبيان، م. كرمرودي، ،م. جعفري، استادي ،پ. بختياري،- 

 نظريه حمل در تجديدپذير هايانرژي جايگاه" ،)1388(م.، 

 ترافيك، مديريت مطالعات فصلنامه ،"مسافر پايدار نقل و

 .12سال چهارم، شماره

توسعه پايدار شهري بر پايه " )،1387( ،جهان شاهي، م.ح.- 

 نامه جستارهاي شهرسازي.فصل ،"حمل و نقل عمومي

تخمين اثر رشد ")، 1389(، مهرگان، ن.، دهقاني، ه.- 

، "اقتصادي بخش حمل و نقل بر توزيع درآمد در ايران

 .هاي حمل و نقل، سال هفتم، شماره چهارمپژوهش

گذاري در بخش حمل و تأثير سرمايه" )،1388( ،بابازاده، م.- 

اي بازرگاني، هوهش، پژ"نقل بر رشد اقتصادي در ايران

 .50شماره 

، "نگاهي به فقر روستايي" )،1375( ،شاه شجاعي، ع.- 

  كشاورزي،  ماهنامه علمي توسعه روستايي و ترويج

  .191و  190شماره 
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 شهرستان گرگان. 1390سالنامه آماري سال - 

 ،، م.، فرخ زاد، ج.، بزي خدارحم، ميركتوليموسي زاده، ح.- 

 در )الكترونيك( يمجاز شهر جايگاه و نقش" ،)1394(

گرگان، كنگره  شهر بر تاكيد با شهري توسعه فرآيند

 ، تهران."جغرافياي سياسي شهر

 ،محمودي، ع.، كشاورز حداد، غ.ر. و فقيه جويباري، م.- 

تحليل اهميت صنعت حمل و نقل در اقتصاد ايران " )،1384(

 ، پژوهشنامه بازرگاني."با استفاده از تكنيك داده ستانده

)، 1388(، و ملكي نظام آباد، ر. ، ا.، معصومي، م.ت.نظريان- 

هاي مديريت حمل و نقل شهر پايدار با تأكيد بر استراتژي"

شهري و كاهش ترافيك با نگاهي به كالنشهر تهران، فصلنامه 

 .23سرزمين، سال ششم، شماره جغرافيايي 

يكپارچه سازي ")، 1391(، سلطاني، ع.، فالح منشادي، ا.- 

و نقل راهكاري در جهت دستيابي به حمل و سيستم حمل 

  مطالعات شهري،  ، فصلنامه"نقل پايدار، كالنشهر شيراز

  شماره پنجم.
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ABSTRACT 

Urban transportation is one of the sectors that, in addition to its direct impact on economic 

growth, plays a significant role in the development and growth of other sectors of the urban 

economy, so that in cities of developing countries, often between 15 and 25 percent of the 

budget, between 8 to 16 percent of household income and more than 33 percent of 

investments in urban infrastructure in the transport sector. No matter how much transportation 

has a positive and increasing impact on the urban economy, it has negative effects, including 

increasing the costs of urban environmental pollution, the cost of accidents and the costs of 

fuel losses, so the present study With the aim of evaluating and analyzing the transport 

position on the urban economy, using descriptive-analytical method and real data extracted 

from organizational resources in Gorgan city. The results of the research show that about 

107465 liters of gasoline per day is spent on the amount of 75.2 billion rials from national 

resources. Also, the cost of damage accidents is equal to 2.9 billion rials per year. Urban 

transport produces 40583 kilograms of environmental pollution per year. On the other hand, 

the transport sector in Gorgan has 18678 people. Finally, the development of public 

transportation in Gorgan has been able to reduce the monthly costs of low-income groups by 

16%.  
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