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ABSTRACT

ABSTRACT

Aim From the view of postmodern political geography, territorial identity is formed as a text within
Aims
The transportation
sector in under
Iran produces
a quarter
of the total
dioxide in the
a set
of systematically
mental elements
discourse about
and then
it finds objectivity
in acarbon
node called
“space”.
In other
the objectified
identity
is the result
set of of
relations
regulated
political
country,
whichwords,
is a significant
share.
Transportation
in of
thea cities
Jolfa and
Jananlo,bylocated
in the Aras
power
certain point
history,
make
the meaning
of territory.
In this regard,
for thedioxide.
first timeThis study
FreeWhich
Zone, at
asamedium
size in
cities,
plays
a significant
role
in the production
of carbon
in aimed
the history
of ancient
Iran, the Sassanid
dynasty
used the
ideological
apparatus
of Zoroastrianism
to identify
the variables
influencing
the carbon
reduction
of Jolfa
and Jananlo
cities.
to Methodology
create territorialThis
identity.
In was
this research,
has been
to investigate how the
elements
of
study
carried out
usingattempted
the descriptive-analytical
method
in 2022
using
Zoroastrianism
are articulated
Sassanid
dynastyEffective
for creating
the sense
of territorial
belonging
structural analysis
using theby
MICMAC
method.
indicators
on carbon
reduction
were prepared
between people. Improper allocation of resources and facilities to privileged areas and deprivation of
by studying the research background and interviewing the expert panel. 30 experts in sustainable
other areas has led to inequalities in economic development.. The purpose of this study is to determine
urban development were selected using purposeful sampling and interviewed. The indicators were
the Semnan urban ergion using the method of measuring flows (bottom to top).
extracted using text coding and were provided to the expert panel to measure priority. Data reliability
Methodology From the city center of Semnan, a radius of 20 and 50 km was hit in the GIS environment.
was confirmed
MICMAC
werethe
analyzed
extracting
influential
variables
Semnan
city was in
selected
as software.
the main Data
city and
cities ofusing
Dargezin,
Sorkheh,
Shahmirzad
and and their
relationship
using
MICMAC
software.
Mahdishahr were selected as the surrounding cities.To determine the urban region, the amount of
Findingsmoved
The key
variables
included
electronic
transportation,
transportation,
and
population
between
the two
cities and
the amount
of goods movedsmart
should
be calculated and
thethe use of
renewable
energy.
variables
included
fuel
cost, transportation
infrastructure, management
final
score of each
city Intermediate
should be calculated
by being
in the
relevant
formulas.
decisions,
the mix to
of uses,
urban compaction,
management,
use
of renewable
Findings
According
the calculations,
the finaltransportation
score index (iT)
of Sorkhehsubstitution,
and Dargezin
cities
were
11.72appropriate
and 18.83 with
moderate correlation,
Mahdishahr culture,
with 28.54
had high correlation
and
energy,
accessibility,
public transportation
non-motorized
transportation,
and
Shahmirzad
with
38.5 had very high correlation with Semnan city. The boundaries of Semnan urban
travel time
reduction.
region
can be determined
including the
two parts
of the centerof(Semnan
and its surrounding
Conclusion
Macro-management
policies,
improvement
urban city)
infrastructure
in various fields,
territory
(Mahdishahr
and Sorkheh cities).
including
urban transportation,
application of electronic transportation technologies, and improvement
Conclusion The spatial equilibrium situation of Semnan urban system from single-center mode in recent
of inner and outer city road networks, respectively, have the highest effectiveness in creating low carbon
decades with increasing number of peripheral cities and regional divergence of population, has tended
city in Jolfa and Jananlo cities.
to multi-center development with a balanced speed, but still far from creating full regional interaction
Keywords
Carbon
Transportation;
The
creation of Low
Semnan
urbanCity;
areaFuturology;
has accelerated
this process. Aras Free Region; Northwest of Iran

Keywords Urban –Region; Flow measurement; Bottom-Up; Semnan
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چکیده
اهداف :بخش حملونقل در ایران حدود یکچهارم از کل دیاکسید کربن موجود
در کشور را تولید میکند که سهم قابل توجهی است .حملونقل در شهرهای جلفا
و جانانلو واقع در منطقه آزاد ارس به عنوان شهرهای میانه اندام نقش بارزی در
تولید دی اکسیدکربن دارد .هدف از این تحقیق ،شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر
کمکربنسازی شهرهای جلفا و جانانلو بود.
روششناسی :پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی در سال  1400با استفاده از
تحلیل ساختاری به روش  MICMACانجام شد .شاخصهای موثر بر
کمکربن سازی شهری با استفاده از مطالعه پیشینه تحقیقاتی و مصاحبه با پنل
خبرگان تهیه شد .خبرگان مورد مطالعه شامل  30کارشناس مطالعات توسعه
پایدار شهری بوده که با استفاده از نمونهگیری هدفمند انتخاب و با آنها مصاحبه
شد .شاخصهای مورد تاکید ،با استفاده از کدگزاری متن استخراجشده و برای
سنجش اولویت در اختیار همان پنل کارشناسی قرار گرفتند .پایایی دادهها تایید
شد .تحلیل داده ها به منظور استخراج متغیرهای تاثیرگذار و ارتباط آنها با استفاده
از نرمافزار  MICMACانجام شد.
یافتهها :بر اساس یافتهها ،متغیرهای کلیدی شامل حملونقل الکترونیک،
حملونقل هوشمند و ترویج انرژی کمکربن و متغیرهای حد واسط شامل هزینه
سوخت ،زیرساختهای حملونقل ،تصمیمات کالن مدیریتی ،اختالط کاربریها،
فشردهسازی شهرها ،مدیریت حملونقل ،جایگزینی ،استفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر ،دسترسی مناسب ،فرهنگ حملونقل عمومی ،حملونقل غیرموتوری
و کاهش زمان سفر بودند.
نتیجهگیری :نتایج کلی تحقیق بیانگر این است که سیاستهای کالن مدیریتی،
بهبود زیرساختهای شهری در زمینههای مختلف از جمله حملونقل شهری،
بهکارگیری تکنولوژیهای حملونقل الکترونیکی ،بهبود شبکه راههای درون و
برون شهری ،به ترتیب دارای باالترین اثرگذاری بر کمکربنسازی شهرهای جلفا و
جانانلو هستند.
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مقدمه

ً
اخیرا ،تغییرات جهانی آب و هوا ناشی از مصرف بیش از حد
انرژیهای فسیلی ،توجه بیش از پیش جوامع بینالمللی را به خود
جلب کرده است ] .[Gokgoz & Guvercin, 2018به عنوان عامل
اصلی تغییرات جهانی آب و هوا ،افزایش سریع انتشار گازهای
گلخانهای نهتنها باعث گرمشدن کره زمین ،افزایش سطح دریاها و
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

تغییرات آب و هوایی شده ،بلکه تاثیر منفی قابل توجهی بر سالمت
انسان و توسعه اقتصادی را به دنبال دارد ;[Tang et al., 2018
]Karlsson & Ziebarth, 2018؛ بنابراین ،کاهش انتشار گازهای
گلخانهای و ترویج توسعه اقتصادی کمکربن ضروری است .شهرها
به عنوان مراکز منطقهای یا حتی ملی سهم قابل توجهی در توسعه
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی دارند .در عین حال ،آنها
همچنین مصرفکنندگان قابل توجه منابع محلی و منابع اصلی
انتشار گازهای گلخانهای هستند ].[Khanna et al., 2014
بنابراین ،کلید کاهش انتشار گازهای گلخانهای جهانی در شهرها
نهفته است ] .[Sudmant et al., 2016مطالعات نشان دادهاند
که بیشتر میزان مصرف انرژی در شهرها اتفاق میافتد [Kean
] .Fong et al., 2008شهرها با داشتن بیش از نیمی از جمعیت
جهان ،به عنوان مراکز اصلی فعالیتهای اقتصادی و مصرف انرژی
به شمار میآیند .اگر چه تنها حدود  %2از سطح کره زمین را تشکیل
میدهند ،اما حدود  %75از انرژی جهان را مصرف میکنند و حدود
 %80از گازهای گلخانهای را تولید میکنند ].[Zheng et al., 2011
کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و
هوایی ) (UNFCCCو پروتکل کیوتو بهعنوان پلتفرمهایی برای
رسیدگی جمعی به این موضوع جهانی و تاثیرات آن عمل میکنند.
جدای از این دو پلتفرم ،موافقتنامه پاریس توسط کنفرانس اعضای
 UNFCCCتصویب شد و در  12دسامبر  2015با اجماع در پاریس به
تصویب رسید .این توافق نتیجه مذاکرات فشردهای بود که در سال
 2007در بالی آغاز شد و بیش از  8سال به طول انجامید .اهداف
کلی این توافق عبارتند از :ثبات افزایش میانگین دمای جهانی کمتر
از 2درجه سانتیگراد و تالش برای محدودکردن افزایش آن به
1.5درجه سانتیگراد باالتر از سطوح قبل از توسعه صنعت ،افزایش
قابلیتها برای رویارویی با تاثیرات تغییرات آب و هوایی ،افزایش
انعطافپذیری آب و هوا و توسعه روشهای انتشار کم گازهای
گلخانهای بدون تهدید تولید مواد غذایی و جریانهای مالی همراه
با انتشار کم گازهای گلخانهای و توسعه مقاوم در برابر آب و هوا.
این قرارداد مفاهیم «عدالت» و «مشارکتهای تعیینشده ملی» را
در نظر میگیرد و به هر کشوری اجازه میدهد تا اهداف خود را بر
اساس توانایی خود در مشارکت تعیین کند و اهداف توسعه پایدار
را دنبال کند .به ویژه ،اقدامات اقلیمی در این راستا ،مستلزم افزایش
انتقال دانش علمی ،تحقیقات و ابتکارات است که کمک زیادی به
اجرای موفقیتآمیز اقدامات ملی زیستمحیطی میکند
].[Sereenonchai et al., 2020
برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و دستیابی به اهداف توسعه پایدار،
شهرهای کمکربن ) (LCCیکی از ابتکارات حیاتی پیشنهادشده و
راهاندازیشده در سطح جهانی در قالب موافقتنامه  UNFCCCاست
که رفتار انسانی و اقتصاد ملی را برای کاهش وابستگی به
فعالیتهای انتشار کربن توسعه یا تطبیق میدهد و کاهش انتشار
گازهای گلخانهای بدون تاثیر بر رشد اقتصادی را در نظر میگیرد.
توسعه شهرهای کمکربن به پاسخ جهانی ضروری به تهدیدات
دوره  ،37شماره  ،3تابستان 1401
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تغییرات آب و هوایی تبدیل شده

است [Glaeser & Kahn,

] .2010; Tan et al. 2017; Fu et al., 2021لئو و همکاران
] [Liu et al., 2017بر این باورند که توسعه شهر کمکربن فرآیندی
از مشارکت عمومی است که خواستار تالش برای کاهش انتشار
کربن از سوی دولتها ،شرکتها و افراد است .مفهوم شهر کمکربن
بخشی از توسعه پایدار است ] .[Khanna et al., 2014انتشار
کربن را میتوان با اتخاذ اقدامات توسعه کمکربن ،بدون کاهش رشد
اقتصادی شهری به طور موثر کاهش داد.
اگر چه در حال حاضر بسیاری از کشورها و مناطق ،کاهش کربن را
مد نظر قرار دادهاند اما اصطالح "شهر کمکربن" کماکان نوپا است،
به طوری که هنوز در مورد چگونگی تعریف آن به اجماع نرسیدهاند
] .[While et al., 2010در واقع ،شهر کمکربن چارچوبی برای
پایداری است و در حال حاضر گسترش نظری و عملی توسعه پایدار
ً
اساسا شهرهای
بر اساس تحقق شهر کمکربن امکانپذیر است.
کمکربن ،شهرهایی هستند که اقدامات جدی و موثری برای کاهش
اثرات زیستمحیطی و همچنین انتشار انجام میدهند .استراتژی
کمکربن با ترکیبی از اهداف خاص توسعه شهری و محدودیتها،
باید بهصورت گام به گام و مرحله به مرحله ترویج یابد .این فرآیند
مستلزم دگرگونیهای قابل توجهی در سیستم ،از جمله زیرساختها،
نهادها و روشهای در پیش گرفته توسط کاربران است
].[Wimbady et al., 2021
وابستگی بخش حملونقل به بخش سوختهای فسیلی باعث
گسترش خودروهای موتوری با موتور احتراق داخلی در قرن گذشته
شده است .این امر سبب تحریک گسترش ساختارهای زیربنایی و
فرمهای کمتراکم شهری شده که به نوبه خود مالکیت وسایل
شخصی و انتشار دیاکسید کربن ) (CO2از طریق تحرک را افزایش
داده است ] .[Seto et al., 2014در عین حال ،بسیاری از شهرهای
دنیا همچون شهرهای آسیایی یا آمریکای شمالی هنوز دسترسی
پایینی به حملونقل عمومی دارند( .عبارت کامل فارسی و انگلیسی
را بیان کنید)  OECDتخمین زده است که شهرهایی با بیش از
300هزار نفر جمعیت فقط در سال  ،2014سهم 20درصدی در انتشار
گاز  CO2از طریق بخش حملونقل و جابهجایی مسافرین داشتهاند
] .[Wimbady et al., 2021آمارها نشان میدهد حدود  %19از
مصرف انرژی و بیش از یکچهارم  CO2انتشاریافته در جهان ،ناشی
از حملونقل است .این میزان در بخش حملونقل عمومی بیش از
سایر بخشها در حال افزایش است .مطالعات آژانس بینالمللی
انرژی ) (IEAنشان میدهد که بخش حملونقل ،بزرگترین
مصرفکننده انرژی است ] .[Ebadinia et al., 2016ایران نیز در
این بخش سهم قابل توجهی دارد .بر اساس سالنامه آماری (آخرین
سال  ،)1395میزان انتشار گاز آالینده  CO2در ایران در سال ،1394
58۶میلیون ُتن بوده است که  %30از نیروگاههای تابع وزارت نیرو،
بخش خصوصی و صنایع بزرگ %25 ،از حملونقل %24 ،از بخش
خانگی ،تجاری و عمومی و  %1۶از بخش مصرف انواع سوخت در
صنعت بوده است ].[Statistical Center of Iran, 2016
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شاخصهای مختلفی در تالش برای برقراری شهرهای کمکربن وجود
دارد .ساختوساز شهری کمکربن سیستم پیچیده است که شامل
زیرساختها ،صنعت ،فناوری و انرژی میشود [Wang et al.,
] ،2018مطالعات متعددی درباره شیوههای موثر برای توسعه شهر
کمکربن در زمینههای خاص مانند استراتژیهای زیرساخت ،مصرف
انرژی ] [Ohnishi et al. 2018; Silver & Marvin, 2017و
حمایتهای مالی ] [Van der Heijden, 2017شکل گرفته است.
ژانگ و همکاران ] [Zhang et al., 2021عواملی چون منابع آبی
در دسترس ،مصرف انرژی تجدیدپذیر ،جبران انتشار ،CO2
راه حلهای طبیعتمحور با تاکید بر مدیریت فرآیندی ،کاهش اراضی
مجاز برای کشت ،مناطق سبز شهری ،ظرفیت بازیافت زبالهها،
ظرفیت حذف  CO2و پاکسازی زبالههای شهری به عنوان عوامل
موثر بر ایجاد شهرهای کمکربن در چین عنوان کردهاند .بر اساس
مطالعه لی و همکاران ] [Li et al., 2021پیادهسازی طرح شهرهای
کمکربن در چین با توجه به سه عامل کاهش مصرف انرژی،
بهروزرسانی ساختار صنعتی و ارتقای پیشرفت فناوری امکانپذیر
است .احمدعلی و همکاران ] [Ahmad Ali et al., 2020بر اصالح
مصرف انرژی در بخش ساختوساز به عنوان عامل مهمی در کاهش
انتشار کربن در شهرها تاکید کردهاند .فراکر ] [Fraker, 2013کالبد
مناسب شهری ،دسترسی آسان به حملونقل عمومی ،امکانات وسیع
برای ترویج دوچرخه سواری و پیاده روی و کاهش وابستگی به
استفاده از خودروی شخصی را از جمله عوامل موثر در ایجاد آینده
شهری کمکربن با تاکید بر اصالح حملونقل شهری قید کرده است.
عواملی همچون موقعیت ویژه ژئواکونومیکی ،قرارگرفتن در مسیر
جاده ابریشم ،چهارراه تجاری اروپا و آسیای میانه ،وجود راههای
ارتباطی و مواصالتی مناسب در پسکرانه و اتصال آن به شبکه راههای
اصلی و راهآهن برقی به تبریز-جلفا ،نزدیکی به دریای خزر و سیاه،
وجود گمرک جلفا (بهعنوان سطح یک مبادی ورودی و خروجی در
مقیاس ملی) ،وجود شهرکهای صنعتی ،وجود بازارچههای مرزی،
وجود کلیسای سنت استپانوس در منطقه و مقاصد مهم گردشگری
در منطقه آزاد ارس از جمله مهمترین عوامل اهمیت بخش
حملونقل در شهرهای منطقه آزاد ارس است .با توجه به موارد
ذکرشده ،وجود ترافیک حملونقل به خصوص وابستگی به
خودروهای شخصی و عدم تمایل به حملونقل عمومی در تردد
شهری و بین شهری در این مناطق سبب برجستهسازی نقش
حملونقل در تولید  CO2و آلودگی هوا شده است که لزوم مطالعه
این مهم ،در راستای شناخت بهتر مساله و نیز ارایه راهبردهای
کاربردی به منظور کاهش آلودگی هوا احساس میشود .به طوری
که منیری و همکاران ] [Moniri et al., 2022نیز در تحقیق خود
به نقش حملونقل مناطق جلفا و جانانلو و اهمیت مطالعه این
عامل در کمکربنسازی هوا اشاره کردهاند .در این راستا ،هدف اصلی
از انجام این پژوهش تحلیل نقش حملونقل در تحقق شهرهای
کمکربن و بدون کربن در منطقه آزاد ارس بود .در واقع هدف اصلی
این تحقیق ،پاسخگویی به این سئوال بود که مهمترین متغیرهای
Geographical Researches
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اثرگذار بر کمکربنسازی (با تاکید بر حملونقل) منطقه آزاد ارس
(شهرهای جلفا و جانانلو) کدامند؟

روششناسی
این پژوهش توصیفی-تحلیلی با استفاده از روش تحلیل اثرات
متقابل در سال  1400انجام شد .محدوده مورد مطالعه این تحقیق،
منطقه آزاد ارس بود .منطقه آزاد ارس در محدودهای به وسعت
51هزار هکتار و در پیوند با رود ارس برنامهریزی شده است .این
محدوده بخشهایی از شهرستانهای جلفا و خداآفرین را در مرزهای
ایران با کشورهای آذربایجان ،ارمنستان و نخجوان در بر میگیرد.
منطقه آزاد ارس از چهار حوزه مستقل و وابسته شکل گرفته است.
بخش اصلی آن با مساحت 20هزار و  500هکتار در شهرستان جلفا و
سه بخش منفصل قلیبیگلو به وسعت 24هزار هکتار ،خداآفرین به
مساحت  ۶هزار و  100هکتار و نوردوز به وسعت 240هکتار محدوده
منطقه آزاد ارس را تشکیل میدهند .منطقه آزاد ارس با مرکزیت
جلفا ،در مسیر جاده ابریشم واقع شده است .بر اساس آخرین نتایج
سرشماری عمومی نفوس و مسکن ،شهر جلفا دارای  8810نفر
جمعیت و  2547خانوار و شهر جانانلو نیز  1742نفر جمعیت شامل
 555خانوار است ].[Statistic Center of Iran, 2016
روش تحلیل اثرات متقابل-ساختاری ،یکی از رایجترین روشهای
آیندهنگاری است که با ورود به عرصه رویکرد سیستمی و نشاندادن
توانایی خود ،در اواخر دهه  19۶0یک صعود واقعی را تجربه کرد و با
کارهای جی فورستر روی مدلهای پویایی صنایع و پویایی شهرها
( )19۶1ترویج شد .تحلیل اثرات متقابل/ساختاری روشی برای تحلیل
احتمال وقوع موضوعی در مجموعه مورد پیشبینی است .احتماالت
این موضوع میتواند با قضاوتهایی درباره قابلیت بالقوه تاثیر
متقابل میان موضوعهای مورد پیشبینی ،تنظیم شود .در واقع،
میتوان گفت که برخی از رخدادها ،احتمال وقوع رخدادهای دیگر را
کمتر یا بیشتر میکند .حتی بسیاری از اتفاقات ،پیشرفتهای
فوقالعادهای را سبب میشوند ،زیرا آنها رخدادهای دیگری را موجب
میشوند و رخدادهای جدید وقایع دیگری را به دنبال دارند و
همینطور دامنه تاثیرات هر لحظه گستردهتر میشود و بر اتفاقات
دیگر و پیشرفتها تاثیر میگذارد .این ارتباط میان رخدادها همان
تحلیل اثرات متقابل هستند [Naimi & Pourmohamadi,
] .2016روش تحلیل اثرات متقابل/ساختاری به دنبال
مشخصکردن متغیرهای کلیدی (آشکار یا پنهان) به منظور دریافت
نظرات و تشویق مشارکتکنندگان و ذینفعان در مورد جوانب و
رفتارهای پیچیده و غیرقابل پیشبینی سیستم است.
روش تحلیل ساختاری به طور کلی در سه مرحله انجام میشود
]:[Alibeigi et al., 2017
الف .شناسایی و تدوین متغیرهای اثرگذار با استفاده از روشهای
مختلف همانند مرور منابع ،پویش محیطی ،مصاحبه و غیره؛
ب .توصیف روابط میان متغیرها که طی این فرآیند ،شبکهای از
روابط میان متغیرها توصیف میشود؛
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

ج .شناسایی متغیرهای اصلی با هدف استفاده برای سناریوپردازی
که توسط نرمافزار  MICMACانجام میشود.
در تحلیل ساختاری ،شناسایی روابط میان متغیرها با استفاده از
ماتریسی دو بعدی موسوم به ماتریس اثرات متقابل انجام میشود.
متغیرهای موجود در سطرها بر متغیرهای موجود در ستونها تاثیر
میگذارند .به این ترتیب ،مجموع امتیاز سطرها ،میزان تاثیرگذاری
و مجموع امتیاز ستونها ،میزان تاثیرپذیری متغیرها را نشان
میدهد .اگر تعداد متغیرهای شناساییشده  Nباشد ،ماتریس N×N
به دست میآید که در آن آثار متغیرها بر یکدیگر مشخص شده است.
پرکردن ماتریس ،فرآیندی کیفی است .برای هر جفت متغیر
پرسشهای زیر مطرح است:
آیا رابطهای از نوع تاثیر مستقیم بین متغیر  1و متغیر  2وجود دارد؟
اگر پاسخ منفی باشد عدد صفر در هر یک از سلولها قرار میگیرد.
عدد  1برای تاثیر ضعیف ،عدد  2برای تاثیر متوسط و در نهایت عدد
 3برای تاثیر زیاد در سلول قرار میگیرد.
محاسباتی که در این پژوهش انجامشده است را میتوان به دو
بخش کلی تقسیم نمود .در بخش اول ،شاخصهای موثر بر
کمکربنسازی شهری با استفاده از مطالعه پیشینه تحقیقاتی و
مشخصات منطقه مورد مطالعه و نیز مصاحبه با پنل خبرگان تهیه
شد که به ترتیب زیرساختهای حملونقل ،مدتزمان سفر و
جابهجایی ،هزینه سوخت ،شبکه راهها ،فضای سبز شهری ،ساخت
فشرده ،دسترسی ،اختالط کاربریها ،هزینه سفر ،مدیرت حملونقل،
حملونقل الکترونیکی ،سیاستهای کالن مدیریتی ،آگاهی
اجتماعی مردم ،سوخت پاک ،منابع انرژی جدید ،حملونقل
همگانی ،حملونقل غیرموتوری ،حملونقل هوشمند ،سوختهای
فسیلی ،انتقال کارخانهها و زمان سفر بودند .خبرگان مورد مطالعه
شامل  30کارشناس مطالعات توسعه پایدار شهری در شهرهای جلفا
و جانانلو بوده که با استفاده از نمونهگیری هدفمند انتخاب شده و
مورد مصاحبه قرار گرفتند .به طوری که برای هر یک از شهرهای
جلفا و جانانلو 15 ،کارشناس انتخاب و مصاحبه شدند .شاخصهای
مورد تاکید ،با استفاده از کدگذاری متن مصاحبه ،استخراج شده و
برای سنجش اولویت در اختیار همان پنل کارشناسی قرار گرفتند.
بدین ترتیب که مصاحبه با کسب رضایت مصاحبهشونده ،ضبط شد
و سپس متن آن آماده بررسی شد .حین بررسی متن مصاحبه،
عوامل مهم استخراج شده و برای یکسانسازی عوامل مشترک،
کدگزاری دادهها شکل گرفت .سپس کدها به صورت دستی و بدن
استفاده از نرمافزار خاصی ،دستهبندی و چندین بار مرور و اصالح
شدند تا متغیرهای اصلی موثر بر کمکربنسازی مناطق جلفا و
جانانلو مشخص شد.
سپس ،دادههای به دستآمده ،وارد برنامه  EXCELشد و پس از
میانگینگیری ،وارد نرمافزار  MICMACشد و مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت .میانگین نظرات در مورد متغیرهای اثرگذار بر
کمکربنسازی در قالب ماتریس  21×21وارد نرمافزار  MICMACشد.
با توجه به خروجی بهدستآمده از نرمافزار  MICMACشاخص
دوره  ،37شماره  ،3تابستان 1401
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پرشدگی (در واقع نشاندهنده پایایی پرسشنامه یا دادهها است)
بهدستآمده برای متغیرها با  2بار چرخش دادهای  0/92است که
این عدد نشاندهنده پایایی باالی دادههای به دستآمده از
پرسشنامه و اثرگذاری باالی متغیرها بر یکدیگر بود .در مجموع با
توجه به ماتریس  21×21عدد  410ارزش محاسبهشده بهدست آمد که
از این تعداد ،صفرها (بدون اثرگذاری) با عدد  31دارای کمترین میزان
اثرگذاری ،یکها با عدد  41دارای اثرگذاری ضعیف ،دوها با عدد 78
ً
تقریبا متوسط ،سهها با عدد  291دارای اثرگذاری باال
دارای اثرگذاری
که دارای بیشترین میزان تکرار بنیز وده است و  pدر قالب متغیر
بالقوه بدون امتیاز بهدست آمدهاند .در مرحله بعد ،متغیرهای
تاثیرگذار و تاثیرپذیر بر موضوع کمکربنسازی منطقه مورد مطالعه
ارایه شد و هر یک به ترتیب اولویت تحلیل شد.

آیندهپژوهی 423

مدیریت حملونقل ،جایگزینی انرژیهایی همچون بنزین یورو  2به
جای یورو  ،4سوختهای فسیلی ،استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر
با دسترسی مناسب ،فرهنگ حملونقل عمومی ،حملونقل
غیرموتوری و کاهش زمان سفر.

یافتهها
بر اساس نوع تاثیرگذاری و تاثیرپذیری ،متغیرهای مورد مطالعه
دستهبندی شدند (جدول  .)1نوع روابط متغیرها در پالن تاثیرگذاری
و تاثیرپذیری در شکل  1ارایه شد.
جدول  )1نحوه توزیع متغیرها بر اساس طبقهبندی آنها
انواع
طبقهبندی
حملونقل الکترونیک ،حملونقل هوشمند و
ورودی یا کلیدی
بهکارگیری انواع انرژی مورد استفاده در جهان به جای
انرژی در حال استفاده در کشور
هزینه سوخت ،زیرساختهای حملونقلی کشور،
حد واسط
تصمیمات کالن مدیریتی ،اختالط کاربریها،
فشردهسازی شهرها ،مدیریت حملونقل ،بهکارگیری
انرژیهای جدید بهمانند بنزین یورو  2به جای یورو ،4
سوختهای فسیلی ،استفاده از انرژیهای پاک
(خورشیدی ،بادی و غیره) ،دسترسی مناسب ،فرهنگ
حملونقل عمومی ،حملونقل غیرموتوری ،کاهش
زمان سفر
به دلیل اینکه تمامی متغیرها عالوه بر تاثیرگذاری
نتیجه
دارای تاثیرپذیری هم هستند هیچ متغیر مطلق
تاثیرگذاری (بدون تاثیرپذیری) وجود ندارد
آگاهی اجتماعی و فضاهای سبز شهری
قابل چشمپوشی
خوشهای یا نامعین انواع انرژی

ناحیه اول (متغیرهای ورودی یا کلیدی) نشاندهنده متغیرهای
راهبردی اثرگذار بر موضوع کمکربنسازی شهرهای جلفا و جانانلو در
منطقه آزاد ارس است .این متغیرها شامل حملونقل الکترونیک،
حملونقل هوشمند و بهکارگیری انواع انرژی کمکربن و تجدیدپذیر
هستند.
ناحیه دوم (متغیرهای حد واسط) نشاندهنده متغیرهاییاند که هم
تاثیرپذیری و هم تاثیرگذاری زیادی دارند .در واقع ،این متغیرها در
برنامهریزی بلندمدت برای این منطقه از اهمیت باالیی برخوردارند.
این متغیرها عبارتاند از هزینه سوخت ،زیرساختهای حملونقل،
تصمیمات کالن مدیریتی ،اختالط کاربریها ،فشردهسازی شهرها،
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شکل  )1ناحیهبندی متغیرها بر اساس میزان تاثیرگذاری

ناحیه سوم (متغیرهای نتیجه) نیز نشاندهنده متغیرهایی است که
میزان تاثیرگذاری کم و میزان تاثیرپذیری زیادی دارند .مطابق با نظر
کارشناسان و خروجی جدول در این ناحیه ،به دلیل اینکه تمامی
متغیرها عالوه بر تاثیرگذاری دارای تاثیرپذیری هم هستند هیچ
متغیر مطلق تاثیرگذاری (بدون تاثیرپذیری) وجود ندارد.
ناحیه چهارم (متغیرهای قابل چشمپوشی) نشاندهنده متغیرهایی
است که تاثیرگذاری و تاثیرپذیری کمی دارند .این متغیرها حرکات
یا روندهای حاکمی را که تغییرات کمی دارند نشان میدهند و
ً
اصطالحا متغیرهای مستقل نامیده میشوند؛ مانند آگاهی اجتماعی
و فضاهای سبز شهری.
ناحیه پنجم نشاندهنده متغیرهای خوشهای یا نامعین است .از نظر
سیستم این متغیرها وضعیتی نامعین در آینده دارند؛ مانند انواع
انرژی.
متغیرهای مستقیم و غیرمستقیم :در این روش هر کدام از روابط
متغیرها توسط نرمافزار  MICMACبه توانهای  5 ،4 ،3 ،2و غیره
رسیده و بر این اساس اثرات غیرمستقیم متغیرها سنجیده شد.
همانگونه که در شکل  2مشخص است ،سیاستهای کالن
مدیریتی ،زیرساختهای شهری در زمینههای مختلف از جمله
حملونقل ،مدیریت حملونقل ،هزینههای سوختهای جدید،
بهکارگیری حملونقل هوشمند و الکترونیک ،مدیریت حملونقل و
شبکه راهها دارای بیشترین اثرگذاری مستقیم بر کمکربنسازی
شهرهای مورد مطالعه هستند .متغیرهای آگاهی اجتماعی و
فضاهای سبز دارای اثرگذاری مستقیم پایینتری نسبت به سایر
متغیرها هستند.
Geographical Researches
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شکل  )2روابط غیرمستقیم بین متغیرها

شکل  )3نمودار روابط مستقیم بین متغیرها
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

دوره  ،37شماره  ،3تابستان 1401
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در تحلیل نمودار اثرگذاری مستقیم باید گفت که متغیرهای
حملونقل الکترونیکی ،سیاستهای کالن مدیریتی ،شبکه راههای
شهری ،انتقال کارخانهها به بیرون شهر و هزینههای سوخت دارای
قویترین اثرگذاری (بسیار قوی مستقیم) و متغیرهای فشردهسازی
شهر ،سوختهای برقی ،اختالط کاربریها دارای اثرگذاری قوی
هستند .نکته قابل ذکر در تحلیل اثرات مستقیم و غیرمستقیم
متغیرها این است که اکثر متغیرهای کلیدی که در شکل  2دارای
اثرگذاری غیرمستقیمی بر موضوع کمکربنسازی منطقه آزاد ارس
(شهرهای جلفا و جانانلو) بودهاند ،در تحلیل شکل  ،3متغیرهای با
اثرگذاری مستقیم نیز دارای بیشترین میزان اثرگذاری بودهاند و این
موضوع نشاندهنده اهمیت این چند متغیر به عنوان پیشرانهای
اصلی و کلیدی در زمینه کمکربنسازی منطقه آزاد ارس بودند.

425

متغیرهای شناساییشده به ترتیب اثرگذاری و وابستگی در قالب
شکل  4ارایه شده است .با توجه به شکل ( 4میزان وابستگی
متغیرها) ،متغیرهای هزینه سوخت (سوخت کنونی ،برقی و غیره)،
زمان سفر ،مدیریت حملونقل ،زیرساختها و حملونقل غیرموتوری
بهترتیب به عنوان متغیرهایی که وجودشان بهشدت متاثر و وابسته
به سایر متغیرهاست شناسایی شدند.
همانطور که مشخص است سیاستهای کالن مدیریتی (در سطح
کشوری ،منطقهای و شهری) ،زیرساختهای شهری در زمینههای
مختلف از جمله حملونقل شهری ،بهکارگیری تکنولوژی حملونقل
الکترونیکی ،بهبود شبکه راههای داخل شهری و متصل به بیرون
شهر ،به ترتیب دارای باالترین اثرگذاری بر کمکربنسازی شهرهای
مورد مطالعه بودند.

شکل  )4رتبهبندی متغیرها بر اساس میزان اثرگذاری و وابستگی

بحث
هدف این تحقیق ،شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر کمکربنسازی
شهرهای جلفا و جانانلو در منطقه آزاد ارس (شمالغرب ایران) بود.
منطقه آزاد ارس در شمال غرب ایران به دلیل عواملی چون وجود
راههای ارتباطی و مواصالتی متعدد در پسکرانه و اتصال آن به شبکه
راههای اصلی ،نزدیکی به دریای خزر و سیاه و وجود گمرک جلفا به
عنوان سطح یک مبادی ورودی و خروجی در مقیاس ملی سهم قابل
توجهی از تولید کربن به بخش حملونقل را به خود اختصاص
میدهد.
بر اساس یافتهها ،متغیرهای هزینه سوخت ،زیرساختهای
حملونقلی کشور ،تصمیمات کالن مدیریتی ،اختالط کاربریها،
فشردهسازی شهرها ،مدیریت حملونقل ،بهکارگیر ی انرژیهای جدید
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مانند بنزین یورو  2به جای یورو  ،4کاهش سوختهای فسیلی،
استفاده از انرژیهای تجدیذیر و پاک ،دسترسی مناسب ،فرهنگ
حملونقل عمومی ،حملونقل غیرموتوری و کاهش زمان سفر
متغیرهای حد واسط در کمکربنسازی شهرهای جلفاو جانانلو
تشخیص داده شدهاند .توسعه حملونقل علیرغم اثرات مثبت بر
رشد اقتصادی ،اثرات منفی بر محیط زیست و انتشار گازهای
ً
اخیرا ابعاد
گلخانهای دارد ] .[Liddle & Lung, 2013بنابراین،
زیستمحیطی توسعه حملونقل مورد تاکید بسیاری از محققین قرار
گرفته است .ایجاد و توسعه زیرساختهای مرتبط با نوع حملونقل،
به خصوص گسترش حملونقل عمومی و کاهش وابستگی به
وسایل نقلیه شخصی سبب افزایش سرعت و سهولت دسترسی
میشود و عالوه بر کاهش انتشار کربن ،سبب کاهش هزینههای
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حملونقل و تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی منطقه میشود .کالنترزاده

و همکاران ] [Kalantarzadeh et al., 2021بر توسعه
زیرساختهای حملونقل به عنوان عاملی مهم در راستای کاهش
کربن ناشی از حملونقل شهری تاکید کردهاند .در تحقیق کالنترزاده
و همکاران ،تاکید اصلی بر حملونقل ریلی و هوایی بوه است در
حالی که در این تحقیق ،حملونقل زمینی ،ریلی و هوایی مورد توجه
قرار گرفته است ] .[Kalantarzadeh et al., 2021بر اساس
یافتههای مهدوی و همکاران ] [Mahdavi et al., 2018بهبود
زیرساختهای شهری برای بهرهگیری از صرفه مقیاس شهری،
تمرکززدایی فعالیتهای اقتصادی و بهبود کیفیت سیستم
حملونقل عمومی گامی موثر برای کاهش انتشار  CO2در بخش
حملونقل است .توسعه حملونقل عمومی میتواند نقش مهمی در
تسهیل جابهجایی و استفاده از فناوری وسایل نقلیه کمکربن داشته
باشد .وجه تفاوت تحقیق مهدوی و همکاران با تحقیق حاضر در این
است که در این تحقیق تالش شده است تا عوامل موثر و راهبردهای
مفید بر کاهش کمکربنسازی شهرهای جلفا و جانانلو مورد مطالعه
قرار گیرد در حالی که در تحقیق مهدوی و همکاران [Mahdavi et
] al., 2018تالش بر این بوده است که تفاوت انتشار  CO2در در
استانهای ایران بررسی شود .حملونقل عمومی بهخاطر سهم عمده
در کاهش گازهای گلخانهای و پتانسیل سود مشترک ،مانند تراکم
ترافیک کمتر و بهبود کیفیت هوا در تحقیقات ویمبادی و همکاران
] ،[Wimbady et al., 2021دیلمن و همکاران [Dillman et
] al., 2021و لیدل و النگ ] [Liddle & Lung, 2013تایید شده
است.
کلیدیترین متغیرهای راهبردی اثرگذار بر موضوع کمکربنسازی
شهرهای جلفا و جانانلو در منطقه آزاد ارس ،توسعه حملونقل در
بستر شیوههای نوین الکترونیک ،حملونقل هوشمند و بهکارگیری
انواع انرژی استاندارد و تجدیدپذیر تشخیص داده شدند .در این
زمینه ،مدیریت تامین انرژی مورد نیاز با هدف بهینهسازی
سیستمهای تقاضای انرژی تجدیدپذیر و همچنین کنترل استفاده
از سوختهای فسیلی در بخش حملونقل و نیز سایر بخشها به
منظور کاهش انتشار  ،CO2سیاستی است که باید مورد اهتمام قرار
گیرد .فاضلی ] [Fazeli, 2014در مطالعه خود قید کرده است که
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در خودروها سبب کاهش آلودگی
هوا و رهایی از تشعشعات گازهای گلخانهای و نیز قطع وابستگی
به نفت وارداتی میشود .در این زمینه ،حملونقل سبز مفهوم
جدیدی است که هدف آن سیستم حملونقل شهری راحت ،ایمن،
کارآمد ،کم آلودگی ،انسانی و متنوع است .بر اساس یافته سنین و
همکاران ] [Senin et al., 2021حملونقل سبز میتواند با
سوختهای جایگزین و فناوریهای پیشرفته وسایل نقلیه ،از جمله
خودروهای الکتریکی هیبریدی ،وسایل نقلیه با هوای فشرده،
خودروهای الکتریکی با باتری و خودروهای هیدروژنی و
پیل سوختی تامین شود .همچنین ،ترویج فعال حملونقل سبز برای
استفاده فشرده از شبکه راهها ،سهولت تراکم ترافیک ،کاهش مصرف
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

انرژی ،بهبود کیفیت هوا و همچنین بازگشت به سبک زندگی سالم
برای شهروندان ،مفید است .سنین و همکاران [Senin et al.,
] ،2021برخالف تحقیق حاضر ،به بررسی اثرات حملونقل سبز در
توسعه شهری کمکربن در بندر پندارام ،مالزی پرداختهاند که البته
بررسی نتایج و اثرات اجرای چنین طرحی میتواند نقش تشویقی
مفیدی به منظور تقویت زیرساختهای مربوطه و نیز پیگیری
سیاستها و استراتژیهای کاربردی در راستای پیادهسازی آن داشته
باشد.
توسعه حملونقل در بستر شیوههای نوین الکترونیک ،صرفهجویی
در زمان ،هزینهها و نیروی انسانی را به دنبال داشته و شاخصهای
ً
نهایتا تولید  CO2را به صورت مستقیم
بهرهوری را افزایش میدهد و
و غیرمستقیم کاهش میدهد .در سیستم حملونقل هوشمند
) (ITSکه از اطالعات ،ارتباطات و فناوری کنترل استفاده میشود،
عالوه بر بهبود عملکرد شبکه حملونقل ،جلوگیری از اتالف وقت و
حفظ جان انسانها نیز در نظر گرفته میشود و بدین صورت کیفیت
زندگی و محیط زیست ارتقا یافته و کاهش قابل توجه کربن را نیز
به دنبال خواهد داشت .تاکید بر روشهای نوین حملونقل عمومی
همچون سیستم مونوریل و مترو با تاکید بر مالحظات
زیستمحیطی و کاهش انتشار کربن در مطالعات عابدی و همکاران
] [Abedi et al., 2011و مکیساک ] [Macisaac, 2010نیز مورد
توجه قرار گرفته است.
در کل میتوان گفت که متغیرهای سیاستهای کالن مدیریتی (در
سطح کشوری ،منطقهای و شهری) ،زیرساختهای شهری در
زمینههای مختلف از جمله حملونقل شهری ،بهکارگیری
تکنولوژیهای حملونقل الکترونیکی ،بهبود شبکه راههای داخل
شهری و متصل به بیرون شهر ،به ترتیب دارای باالترین اثرگذاری بر
کمکربنسازی شهرهای مورد مطالعه هستند.
با توجه به اینکه حجم حملونقل برونشهری در منطقه آزاد ارس
بسیار بیشتر از ترددهای درون شهری در شهرهای جلفا و جانانلو (که
منشعب از شرایط اقتصادی و جغرافیایی منطقه آزاد ارس) است،
توجه جدی به حملونقل برون شهری باید در برنامهریزیها در دستور
کار قرار گیرد .همچنین پتانسیل خیابان باید بر رفع نیازهای مختلف
شهر تمرکز کند و کانالی برای وسایل نقلیه عمومی ارایه شود.
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