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  ﴾خودروبدون شهر ﴿

  

  مقدمه

هنگاميكه به عنوان  صنعتي كشورهايرسد    به نظر مي :مسئله

باه بزرگي اشتبه خودرو روي آوردند، وسيله حركت شهري 

بيني  قابل پيش غيري منفي واقبوبا خود عخودرو . اند مرتكب شده

 مشكالت عامل اساسيبراي زندگي شهري به همراه آورد و 

 شهري خودرو.  اجتماعي و اخالقي در شهرها شد،محيطي

 اجتماعي جوامع آسيب حيات، به تخريب نمود را ها خيابان

را  رساند، مردم را از هم دور ساخت، پراكندگي برون شهري 

خطر انداخت، به    را به خيابانديگر ندگان كن  استفاده، دادافزايش 

باعث زد،   ، آرامش افراد را برهموارد نمودزيبايي شهر لطمه 

رساند،  ، هزاران نفر را ساالنه به قتل آلودگي هوا در شهرها شد

ملتها را فقير در نهايت منابع طبيعي و انرژي را تلف كرد و 

  . دهد  مي به اين اعمال ادامهمتأسفانه هنوز همساخت و 

ها  ها و كاميون خودرومشكل فوق حذف حل  راه: حل مسئله

كنار گذاشته تواند   شهري تنها زماني ميخودرو. از شهرهاست

اگر شهري .  كه جانشين بهتري براي آن وجود داشته باشدشود

، چه اتفاقي  كار كندخودرورا طراحي كنيم كه بدون هيچ 

؟ آيا هستن شهري  درچنيداوطلب زندگي؟ آيا كسي افتد مي

جنبه اقتصادي، اجتماعي و اخالقي دارد؟ پيشنهادي حل  اين راه

حذف آن مكان خودرو ا حركت سريع و آسان با با وجودآيا 

   وجود دارد؟

 يك جايگزين ونقل عمومي حملدهند كه  ها نشان مي تجربه

آن استقبال بيشتر از و است  بودهخودرو  به جاي موفقكند و نا

در ترافيك خودرو  سرعت متوسط يك ن حداقلداشتنيازمند 

از  . كه در هيچ جاي دنيا مشاهده نشده استباشد  ميسبك شهر

شرط الزم براي  با تراكم باالي ساختمانيهاي   محلهطرف ديگر 

 .هستندونقل عمومي  حملمقرون به صرفه حركت سريع و 

خوشبختانه ساير معيارها براي كيفيت باالي زندگي بشر در 

  .يابند هاي تراكم باال تحقق مي يي با محلهشهرها

 
 
 
  

  اهداف

كيفيت : برآوردن سه نياز استريزي شهري به دنبال  برنامه

ونقل سريع افراد و   باالي زندگي، مصرف بهينه منابع و حمل

استانداردهاي زير ميسر اعمال تحقق اين نيازها با . كاالها

  :شود مي

جمعيت، بايد نفر ن  با يك ميليوي در شهر:ونقل سريع حمل

  . پذير باشد مرور به هر نقطه در كمتر از يك ساعت امكان و عبور

محدوديت  با توجه به عوامل زمان و :هاي نزديك ايستگاه

ونقل  هاي حمل ايستگاه  سالخوردگان و معلوالن، كودكانحركتي

 بين استاندارد فاصله. بايد نزديك به يكديگر در نظر گرفته شوند

  .باشد روي مي پنج دقيقه پياده،  ايستگاه۲

پنج فاصله فضاي سبز بايد در محدوده  :فضاي سبز نزديك

  .تا منازل لحاظ شودروي  پيادهاي  دقيقه

به چهار ها بايد   ساختمان: طبقه چهارحداكثر هاي  ساختمان

 .طبقه محدود گردند

ونقل  اقتصاد شهر بستگي به حمل: ونقل اقتصادي حمل

ها را از  خواهد كاميون ري كه ميشه. اقتصادي آن دارد

 براي مناسبيخيابانهايش خارج سازد بايد تداركات و مقررات 

  .نقل بار اتخاذ نمايد و  حمل

  

  خودروبه سوي شهر بدون 

شهر ونيز . وجود داشته باشدتواند  ميخودرو  شهر بدون 

ساكنان جهان سوم مايل به استفاده از . نمونه بارز آن است

 بايد بنابراين. دنياي غرب هستنددر خودرو  الگوهاي كاربرد

استفاده از  و به سمت آگاهي به كارگيري آن ها نسبت به هزينه

توانند   پيشرفته نميكشورهاي. گردندهاي بهتر تشويق  حل راه

 منابع و تكنولوژيي كه به كارگيريهاي در حال توسعه را از  ملت

جائيكه اكثر  از آن. باز دارندكنند  نيز استفاده ميخودشان

 بايستي اند متمركز شدهيافته  هاي توسعه هاي دنيا در ملت خودرو

 همينتوسط نيز خودرو طراحي و ساخت شهرهاي بدون 

  

)٤( 

  آشنايي با مديريت شهري

)تجارب جهاني (  
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شهرهاي بدون  ، انرژيكمبود با توجه به. كشورها هدايت شود

 . معمول گردندطراحي و  ۲۱بايد تا پايان قرن خودرو 
  

  ساختار شهر بدون خودرو

شهر بدون خودرو پيشنهادي براي ساختار  يكدر اين بخش 

   .شود به اختصار توضيح داده مي )۱شكل (
  

  طقهمن٭ 

صورت يك شش گوش ه شش منطقه ب در شهر بدون خودرو

هاي  مزيتداراي  كه شود  در نظر گرفته مي)۱(همانند شكل 

 هر كه خواهد داشتتنها سه مسير مترو وجود اوالً :  استزيادي

 و تا گوشه يافتهغاز و به سمت مركز ادامه كدام از يك گوشه آ

  ونكردهاين سه مسير از يكديگر عبور  ثانياً. يابد امتداد ميمجاور 

شلوغ  و  بزرگايستگاه مركزي به جاي يك ايستگاه مركزيسه 

در هر  براي رفتن به نقاط مختلف شهرهمچنين  .باشد الزم مي

بوده نياز  مورد يهاي مركز جايي بين ايستگاه جابهزمان تنها يك 

نظر  دركوتاه  هاي مركزي بين ايستگاهروي  هاي پياده مسافت و

هاي  ونقل باالست، هزينه كارايي سيستم حملثالثاً . شود  مي گرفته

 از همه شود و  و زمان سفرها كوتاه ميرسيدهاحداث به حداقل 

رابعاً . مناطق شهر دسترسي سريع به مركز ميسر است

 دقيقه ۳۵ بين هر دو نقطه شهر جايي بهجا مدت ترين طوالني

يك  گوشهآيد كه مبدأ در  اين مسئله هنگامي به وجود مي. است

 يك منطقه اصلي ديگر در يك خط گوشه و مقصد در منطقه

 فضاي باز وجودبه علت  خامساً .داشته باشدمترو متفاوت قرار 

ها  و خيابان ها به ساختمان منطقه درصد از ۲۰ تنها ،بسيار

 اختصاص فضاي سبزآن به  درصد ۸۰ و  شده دادهصاص اخت

  .يابد  مي
  

   محله٭ 

 محالت   براي طراحيالگويي به عنوان ذيل ويژگي هشت

   :شود گرفته مي شهر بدون خودرو در نظر

 هر ناحيه بايد خصوصيت ويژه و :فرد  منحصربهمحالت .۱

سبك خاص معماري خود را با تعدادي الگوي خاص 

ها بايد به  خيابان. اختمان داشته باشدخيابان، ميدان و س

هاي كوچك بايد در هر  ميدانبوده و ) دار پيچ( منحني شكل

  . قرار داده شودمحله

روي  هاي پياده  زماندايروي يك طراحي :دايرويطراحي  .۲

هاي  ايستگاه. رساند  به حداقل ميمحلهرا تا مركز 

 و موقعيت محلهونقل يك مركز طبيعي براي هر  حمل

  . شود محسوب مي براي خريد يمناسب

 ۱۲۰۰۰ محلهجمعيت متوسط هر : هزار نفر سكنه دوازده .۳

به دو بخش آن  در طول بلوار مركزي محلههر  .نفر است

ها هر يك جمعيتي حدود  اين بخش. شود مساوي تقسيم مي

 و آنقدر كوچكند كه ساكنين آن احساس داشته نفر ۶۰۰۰

  . د بشنوندتوانن كنند كه صداي يكديگر را مي مي

هاي دايروي  براي محله متر ۷۵۰قطر  : متر۷۵۰قطر داخلي  .۴

شود كه تا ايستگاه مركزي  از اين شرط حاصل ميشكل 

روي تند  سرعت پياده(روي باشد  حدود پنج دقيقه پياده

  ). باشد  متر در دقيقه مي۷۵حدود 

محله   هردر:  طبقهونيم يكارتفاع متوسط  هايي با محله .۵

ارتفاع هايي با  ساختمان زمين بايد به  درصد۴۰حدود 

هاي با قطر  محله منطقه

  متر۷۵۰

 ايستگاه مركزي مترو مسير مترو

 ساختار شهر بدون خودرو:۱شكل
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ها و   درصد باقيمانده به خيابان۶۰متوسط چهار طبقه و 

  .شود  فضاي باز اختصاص داده

.  متر پهنا دارند۵/۷ ي محالتها خيابان: هاي باريك خيابان .۶

 را منطقه در يك محالت متر همه ۳۰ عرض بايك بلوار 

رعت بااليي  سسازد و براي دوچرخه متصل ميبه يكديگر 

سيستم مترو تحت اين شاهراه مركزي . آورد را بوجود مي

متر عرض  ۵هاي ديگر حداقل بايد  خيابان. شود احداث مي

تسهيل ونقل اضطراري   وسايل حملعبور و مرورداشته تا 

  .گردد

مناطق در اصول طراحي شهري، جدايي : مصارف تركيبي .۷

 عمالً با تنها غيرضروري است بلكه   نهمسكوني از صنعتي

حركت به . ايجاد مناطق شهري پرطراوت متضاد است

سمت جداسازي صنعت از مناطق مسكوني از اواخر قرن 

به علت جلوگيري از . آغاز شدنوزدهم و اوايل قرن بيستم 

 صنايع سنگين در مناطق اصلي غيرمسكوني ،آلودگي هوا

اما با رعايت مسائل ايمني، صنايع سبك و . ندشد   قرار داده

 . با مناطق مسكوني مخلوط شوندبه آسانيتوانند  تجاري مي

معمول شده و باعث كاهش اين حركت هاي اخير  در سال

 مناطق ،زيرا با حضور صنايع در شهر. نيز گشته استجرم 

  .شوند  و امن ميوآمد پررفتشهري در تمام روز 

 حداقل توسط يك كمربند سبز محلههر : كمربند سبز .۸

  .دگرد باريك احاطه مي
  

  ساختمان٭ 
در . دي باشدتواند داراي تنوع نامحدو ميهاي شهر  ساختمان

به علت وجود مراكز  .ها اغلب يكنواختند برخي شهرها ساختمان

ترين   اين نواحي منظمهاي مركز شهر، اداري و تجاري در محله

هاي به شكل منحني  هرچند خيابان. شكل الگوي خيابان را دارند

هاي مستقيم مطمئناً   اما خيابانزيباتر هستنداز لحاظ معماري 

 براي يك ساختمان در شهر كليطرح .  خواهند بودتر قبول قابل

 و متر ۶۰در متر  ۸۰ ابعاد حدود مستطيلي به ،خودروبدون 

 ساختمان ۸۸حدود . استمتر  ۴۰در متر  ۶۰حياط داخلي حدود 

  . دهند  مستقل را تشكيل ميمحلهيك  ، اين اندازهبا

 شده وها قرار داده  هاي اكثر خيابان دانهاي كوچك در تقاطعمي

ها،  فروشگاه( هاي تجاري كوچك ال براي ساختمان  ايدهيموقعيت

  .فراهم آورده است ساكنين محله جهت استفاده ...)ها و  كافه

فضاي باز داخل يك (هاي داخلي  حياطدر اين الگو 

. ارجحيت داردفضاي باز موجود ميان ساختمانها بر  )ساختمان

 در ساختمانهاي مختلف توان را مي نوع فضاي بازهر دو هرچند 

  . گرفت نظر در

  

   تعيين جمعيت مطلوب شهر٭

 جمعيت مطلوب شهر به راحتي ، با تنظيم تعداد محالت شهر

 محله، تراكم ۵۰در شهرهايي با كمتر از . گردد تعيين مي

 محله، ۲۰۰ر از بيشتشهري با  در .تواند كاهش يابد ساختماني مي

كه نامناسب رسد   دقيقه مي۵۰به حداكثر جايي  مدت زمان جابه

 فضايي را براي حدود دوميليون سكنه فراهم ،ساختاراين . است

 ميليون   تا حدود سهگوش ضلع ششآورده كه با طوالني شدن 

 اگر چه تحت اين شرايط حداكثر مدت .نيز قابل افزايش است

  . كند  يك ساعت تغيير ميجايي تا حدود  جابه زمان

ميليون نفر جمعيت به شكل ديگري نياز  شهري با بيشتر از سه

ميليون  ساختن چند شهر خواهر كه هر يك حدود يك . دارد

جمعيت داشته و مراكز آنان توسط ريل سرعت باال به هم مرتبط 

ترين   طوالنيبه اين ترتيب. رسد  به نظر ميتر  مناسب،باشد

 دقيقه ۴۵ حدود شهر،ايي بين هر دو نقطه در ج زمان جابه مدت

ميليون نفر را شامل   شهرهاي تا حدود ششساختاراين . است

  . شود مي

هاي شهر بدون  در ادامه طرح كلي براي محالت و ساختمان

خودرو ارائه شده و در انتها مشكالت عمومي چنين شهري 

  .گردد تقديم مي
  

  ونقل عمومي حمل٭ 

ونقل   سيستم حمل،خودروهر بدون  شعناصر اصلييكي از 

تر مسافر را در  صرفه  و مقرون به انتقال سريععمومي است كه 

بسياري از . آورد جود مي و  شخصي بهخودرومقايسه با 

  .شوند مهم گرفته مياز اين شرط يك شهر ي  طراحمعيارهاي

درحاليكه تحقيق بسياري : متروي داراي ريل سنگين .۱

ونقل مسافر در  يستم حملپيرامون اشكال جايگزين س

هاي اخير صورت گرفته، شكل نسبتاً استاندارد متروي  سال

شده  شهر وفق داده هاي يكريل سنگين به خوبي با نياز

تكنولوژي وجود اين در مورد حدود يك قرن تجربه . است

 نقطهبه هر  سيستم مترو امكان انتقال سريع و مداوم. دارد

فاصله بين دو . سازد  ميفراهمرا روز  شهر در طول شبانه

سفرهاي مترو در .  دقيقه نيست۳۵ بيشتر از ،نقطه شهر

به استثناء اواخر شب  (اي در طول روز فواصل چهار دقيقه

 .پذيرد صورت مي) اي مطلوب است كه فاصله هشت دقيقه

 ۶۲ ثانيه با حداكثر سرعت ۴۳ها  مدت زمان بين ايستگاه

اي در   ثانيه۱۲تأخير با درنظرگرفتن . كيلومتربرساعت است

 ثانيه ۵۵ ، ايستگاه۲ميان زمان  هر ايستگاه، ميانگين مدت

سرعت متوسط سيستم مترو با احتساب توقف در . است

اين مدت .  كيلومتر بر ساعت است۵۰ حدود ،ها ايستگاه
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سيستم  .ونقل شهري مطلوب است براي يك سيستم حمل

 ا روشزيرا تنهفعال باشد  يروز هشبانبه صورت بايد 

جهت رسيدن به مقصدهايي ) سواري دوچرخهبر عالوه (

  . ددارن وجودروي   پيادهديگر امكاناست كه 

ونقل عمومي مسافر بايد  حملهزينه : رايگانسرويس  .۲

در اين . تأمين شوداز درآمدهاي كلي شهر رايگان بوده و 

بر مسافر براي دادن بليط اي  اضافهزماني سيستم هيچ تأخير 

  . شود تحميل نمي

واگن برقي يا وسيله ( يك سيستم واگن: واگن جانشين خط .۳

 ها واگن. گرددتواند به جاي مترو استفاده  مي) ريل سبك

جهت ساخت و استفاده كامالً از  و كنند ميبسيار خوب كار 

باشند، گرچه زمان حداكثر سفر چندين دقيقه  هزينه مي كم

تر از ظرفيت يك سيستم واگن برقي كم. يابد افزايش مي

يك متروي معمولي است و بنابراين استفاده از چنين 

ميليون نفر جمعيت  هايي به شهرهاي كمتر از پنج سيستم

  .شود ميمحدود 

در  ( ام سفرها پياده تممحالت داخل :اي ونقل محله حمل .۴

 )در كمتر از پنج دقيقه( دوچرخه با، يا ) دقيقه۱۰ از كمتر

  .پذيرد صورت مي

مانع از امكان  ،يط آب و هواييشرا: مدلهاي تركيبي .۵

بنابراين . شود مي در تمام فصول سالسواري  دوچرخه

 در طول مردم نيازهاي رفعونقل بايد قادر به  سيستم حمل

در شرايط اقليمي مناسب، . هاي نامناسب جوي باشد دوره

تواند بار ترافيكي را تا حد زيادي   مي استفاده از دوچرخه

 ل داراي انرژي باطري هنگاميونق وسايل حمل. كاهش دهد

گيرند   مورد كاربرد قرار مي،كه استفاده از آن ضروري باشد

  . شود و نبايد از آن زياد استفاده داشتهاما حركت كندي 

نشاني و  هاي آتش خودرو،  آمبوالنس:وسايل اضطراري .۶

 بنابراين .كنند ها استفاده مي فوريتهاي پليسي نيز از خيابان

  . مشخصي در خيابانها حفظ شودبايد حد ترافيكي 

 يك ايستگاه قطار در مركز شهر قرار داده: ايستگاه قطار .۷

  .شود مي 

 و توسط يك ريل بوده فرودگاه بايد دور از شهر :فرودگاه .۸

  . سرعت باال به مركز شهر متصل شود

 

  خودرو شهرهاي بدون مشكالت

 شهرهاي بدون در مورد استفاده ازبدون شك اشكاالت زيادي 

   : مطرح خواهد شدروخود

 آنهايي كه به زندگي در حومه شهرها : ساختمانيتراكم .۱

اند ممكن است تراكم پيشنهادي را بسيار باال  عادت كرده

 باتواند در شهري   هر كسي نمي باشندمعتقد و دانسته

هاي  يخي تراكماز لحاظ تارگرچه . ندتراكم باال زندگي ك

سبب ودرو خدر واقع  .ندپيشنهادي غيرمعمول نيست

ازدحام   جديد شده است وپراكندگي شهريپيدايش 

تردد  شهرهاي مدرن، پيامد جمعيت مشاهده شده در

 ،در يك بعدازظهر آفتابي .باشد ها ميخودروكاميونها و 

 جمعيت شهري دنيا را دارد، ازدحامشهر ونيز بيشترين 

. شود  جمعيت احساس نمياين انباشتگيدرحاليكه 

شوند،   اختصاص داده ميروي پياده به هنگاميكه خيابانها

. يابد توجهي كاهش مي طور قابل  بهباال  ازدحام احساس

در هر صورت بسياري از اين معايب مانند شلوغي و 

 برطرف شده و وجود فضاي باز و تقريباً خودروآلودگي 

 و باالخره سازد زندگي مي مناسب محيط بيرون را ،وسيع

براي طي سالم و امن  محي،خودرودوري از دليل ه ب

  . آورده استكودكان فراهم 

 براي كه مناسبي كرايه به دليل: سنگينونقل  حمل .۲

 رشد و توسعه در ،شود ونقل گرفته مي  حمليكانتينرها

هاي  و در نتيجه رفت و آمد كاميونونقل كانتينري  حمل

احتماالً ادامه كنند، سنگيني كه اين كانتينرها را حمل مي

  . خواهد يافت

 يها خودروها به  زماني آمريكايي: ها خودروشق به ع .۳

ورزيدند و آنها را با هيچ چيز عوض  خود عشق مي

و  خودروهاي زياد  ك و شناخت هزينهدر. كردند نمي

از سبب شد كه مردم بوجود آمدن مشكالت ترافيكي 

شروع محبوبيت شهرسازي . خودرو رويگردان شوند

اند كه از  ها فهميده حاكي از اين است كه آمريكايي،جديد

 چيزها را از خيليه است  غالب شدخودروهنگاميكه 

را  ديگري روش و اكنون زمان آن رسيده تا  دست داده

 بازگشت به ، شهر جديدتاريخياز لحاظ . امتحان نمايند

.  رايج بودخودروالگوي شهري است كه قبل از ورود 

 . استزوال رو به خودروعشق به خوشبختانه 
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