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  چکیده

ه منظور استفاده اقتصاد سبز پارادایم جدید توسعه اقتصادي با رویکرد همگام سازي دنیاي امروز اقتصادي با محیط زیست ب

توجه سازمان بسیار مورد  هاي اخیرکه در سالباشد از منابع اقتصادي موجود جهان می وريهاي طبیعی و بهرهبهینه از سرمایه

هر چند تعریف واحد و مورد توافقی در مورد اقتصاد  .ملل، کشورهاي توسعه یافته و تا حدودي کشورهاي در حال توسعه بوده است

توان دانست که عالوه بر یدار و دانش اقتصاد محیط زیست میسبز وجود ندارد اما آن را مدل توسعه اقتصادي بر پایه توسعه پا

شهرها و مناطق شهري با توجه . باشدرابري اجتماعی نیز میها و ایجاد بمحیطی در پی بهبود سالمتی انسان کاهش خطرات زیست

هاي اقتصادي نقش بسزایی در تحقق توسعه پایدار و ریشه کردن فقر در منابع و فعالیت دانش، ها،افراد، زیرساخت به تمرکز

وسعه اقتصادي شهرتلقی آنجایی که بخش حمل و نقل یکی از زمینه هاي اصلی تاز  .توانتد داشته باشنداقتصاد سبز می چارچوب

هاي موثر در و بررسی استراتژيشود؛ در مقاله حاضر به تبیین جایگاه و نقش حمل و نقل شهري در تحقق اهداف اقتصاد سبز می

اداتی جهت گسترش حمل و نقل سبز در ارائه پیشنهبه  و در نهایتایجاد سیستم حمل و نقل سبز در کشورهاي در حال توسعه 

  .پرداخته خواهد شد مشهد شهر کالن با تاکید برشرائط شهرهاي ایرانی 

  

  اقتصاد سبز،  توسعه اقتصادي پایدار، حمل و نقل سبز، شهر سبز :کلیديواژگان 
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  مقدمه 

وارد  به طبع آنو  ،زیست محیطی حاصل از توسعه با ظهور پارادایم توسعه پایدار در کنفرانس ریو در پی مطرح شدن تبعات

 و تاثیرات برنامهمنفی رشد بیتبعات   ،و  پیدایش دانش اقتصاد محیط زیست شدن توجهات زیست محیطی در محاسبات اقتصادي

با مطرح شدن اقتصاد سبز و جلب امروزه  .در صدر توجهات قرار گرفت یانسان جوامع بر منابع طبیعی و سالمتیآن  دراز مدت

      هاي اصلی این اقتصاد و بعنوان مهمترین آالینده ش حمل و نقل بعنوان یکی از زمینهبختوجه ویژه به ، آنتوجهات جهانی به سوي 

       ضروري  رگیري مفهوم شهر پایداهاي مرتبط باشکلوتوسعه سیاست  اي کلیدي در تدوینبه عنوان مسئله و زیست محیطی

 .باشدمی

هاي فعالیت ،1سازمان شهرهاي جهانیبا توجه به گزارش  وجهان شهري است جمعیت در حال حاضر بیش از نیمی از 

که از لحاظ توسعه یافتگی درصد در کشورهایی  73 ،درصد تولید ناخالص ملی در کشورهاي کمتر توسعه یافته 55اقتصادي شهري 

به  -حمل و نقل شهري و )2009، 2سوخدف(را تشکیل می دهند درصد در کشورهاي پیشرفته 85و  در جایگاه متوسطی هستند

که در شهرهاي بطوري ،باشدموثرترین جزء حمل و نقل مطرح می به عنوان -عنوان یکی از عوامل مهم  حیات و رشد اقتصادي شهر

-گذاريدرصد سرمایه 33درصد درآمد خانوارها و بیش از  16تا  8بین  ،درصد بودجه 25تا  15کشورهاي در حال توسعه اغلب بین 

   ).بانک جهانی( گیردنقل صورت می بخش حمل و هاي شهري درها در زیرساخت

هاي  هزینه تحمیل الگوهاي رایج حمل و نقل منجر به ،در زندگی روزمره شهروندان هاسیستم این با وجود اهمیتاما   

ایش سطح مصرف جمله افزاز شده  دراین رابطه برخی مشکالت مستند .شودمی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادي سنگین

 .شونددیده می اياي و اثرات بهداشت جادهاي و آلودگی و همچنین ایمنی جادهاي، انتشار گازهاي گلخانهانرژي، ترافیک جاده

اي وجود دارد که مشتمل بر تعامل بین سطح رو به افزایش مالکیت خودرو، فرآیند پیچیده ،درسنگ بناي تمامی این مشکالت

یی است که در برخی این تا آنجا .و کار در داخل و اطراف شهرها استاي و تصمیمات مکانی افراد و کسب جادهتامین حمل و نقل 

 10تصادفات و ترافیک حدود  ،هاي اجتماعی و زیست محیطی بخش حمل و نقل شامل آلودگی محیط زیستمطالعات هزینه

بینی کرده است که انتشار گاز آژانس بین المللی انرژي نیز پیش ).٢٠١١،UNEP( برآورد شده است GDPدرصد یا بیشتر بودجه 

و ناوگان خودرو جهانی به  2000در مقایسه با سال  2050درصدي تا سال  120د کربن در بخش حمل و نقل به رشدي یاکسدي

نیستند اتفاق  3سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعهدرصد این رشد در کشورهاي که عضو  90سه برابرخواهد رسید و بیش از 

   ).,٢٠٠٨UNEP(د افتادهخوا

مناسب در بخش حمل و نقل هاي اتخاذ سیاست پایدار شهرياقتصادي توسعه  حمل و نقل درپر اهمیت نقش با توجه به 

  .نمایدزیست محیطی ضروري میهاي اصلی رشد اقتصادي شهر و مهمترین آالینده ه عنوان یکی از زمینهبشهري 

  روش انجام تحقیق

و بررسی مبانی و مفاهیم اقتصاد و حمل و نقل پایدار پرداخته این تحقیق، تحقیقی است از نوع کاربردي که در آن به مطالعه 

هاي روشبر تحلیلی است و –با توجه به این مطلب، روش تحقیق بکار گرفته شده در طی این تحقیق، روش توصیفی . شده است

از تحقیقات جهت  هاي مطروحه، سطح وسیعیبا توجه به زمینه. ها مبتنی خواهد بودمومی توصیف اطالعات وتحلیل مولفهع

  . گنجداي میطالعات در قالب مطالعات کتابخانهتحقیق اسنادي و گردآوري ا

                                                             
1 .State of the World Cities report 
2 . Sukhdev 
3
 - OECD 
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، به ارائه هاي از پیش موجودندهی جدید از آگاهیها در راستاي ارائه سازمااز گردآوري اطالعات و تحلیل دادهدر نهایت پس 

  .تهاي کلی در قالبی نوین پرداخته شده اسمعیارها و دستورالعمل

  تعاریف و مفاهیماقتصاد سبز،  

 مطرح شده در مورد شهرهاي پایدار عمدتأ پیچیده در اصطالحات زیست محیطی و اجتماعی و نه الزاماً هاياستدالل

رسد اقتصاد شهرها یک جنبه کلیدي از مبحث پایداري بوده و برخی از نویسندگان این وجود،به نظر میبا . اقتصادي هستند

به عنوان مثال، در تعریف براتلند از ) 1981(لینچ. هاي مربوط به شهرها بگنجاننداند مباحث اقتصادي را در بحثکرده     نیزتالش 

سازد در آینده به بقاي پایداري، اقتصاد شهري را قادر میبه نظر او موضوع . گیرددر بافت اقتصاد شهري پیشی میتوسعه پایدار 

، 4جنکس و جونز( سازدابري اجتماعی ممکن میمحدود از منابع زمین را در کنار بر ه استفاده ناکه کخود ادامه دهد در حالی

2010(. 

-میرشد اقتصادي  ،شود که نوش دارو براي تمام مشکالت اقتصادي عمده جهان مدرناي تصور میامروزه به طور گسترده

 .تخریب محیط زیست تنها با رشد اقتصادي حل خواهند شد ،جمعیتها معتقدند مشکالتی مانند فقر، بیکاري، ازدیاد آن    .باشد

هاي محیط متصل که سیستم اقتصادي به دیگر چرخه تواند باشدمیاما باید گفت رشد اقتصادي بدین صورت زمانی پاسخگو 

 هاينی شدن سرمایهرویه آن باعث قربا است و رشد بی محدود بیوسفري از زیر سیستم یکدانیم اقتصاد که میحال آن ،نباشد

  .خواهیم داشت که ضرر و زیان آن بیشتر از منفعتش خواهد بود 5ضد اقتصاديرشد و در نهایت ما یک  طبیعی خواهد شد

نه  نماید زیرا که اگر این انتقال صورت نگیرد، ممکن استبا درك این وضعیت حرکت به سوي یک اقتصاد پایدار الزامی می

رو بشود، رواستانداردهاي زندگی می منجر به کاهش شدید که زیست محیطی فاجعه یک بابلکه  اقتصاديضد یک رشد  با تنها

   .)2005، 6دالی( شویم

هاي بین المللی  با همکاري آژانس – به عنوان واکنش سیستماتیک سازمان ملل متحد 2008ابتکار اقتصاد سبز در اکتبر 

ها و دیگر تصمیم به بحران اقتصادي و به منظور یاري رسانیدن به دولت - 7هبیتات و برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد

هاي بدون کربن و دوستدار و هدایت بودجه عمومی به سوي بخش هاگذاريسرمایه ها،دهی مجدد سیاستگیرندگان در شکل

   ).EGM 2011,8(پایه گذاري شدمحیط زیست 

اقتصاد سبز را  ،برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد .سبز ارائه داده اندهاي مختلف تعاریف مختلفی را از اقتصاد سازمان

ها و افزایش برابري ود که منجر به بهبود سالمت انسانعنوان اقتصادي تعریف شه تواند باقتصاد سبز می :نمایدچنین تعریف می 

  .می گردداجتماعی در عین کاهش مخاطرات زیست محیطی و تنگناهاي اکولوژیکی 

  :شماردگی هاي سه گانه آن را چنین بر میویژ 9کوین داناهر ز جهانی شهروندان به رهبريمرک

یک سیستم بسته با منابع و ظرفیت محدود براي خود  10بر پایه این اعتقاد که بیوسفر ،محیط زیست پایدارتضمین  .1

که به یکپارچگی بستگی به منابع طبیعی زمین دارد، نیاز به ایجاد نظام اقتصادي  و با توجه به اینکه زندگی ما، ستاحیاتنظیمی و 

 .نمایدضروري می را تضمین کند، هاي حمایت از زندگیاکوسیستم احترام گذاشته و انعطاف پذیري سیستم

                                                             
5- Jenks and Jones 
5.Uneconomic 
6
 . Daly 

7
 - United Nations Environment Program (UNEP) 

8.Expert Group Meeting 
9.Kevin Danaher  
10.Biosphere 
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 ابع طبیعی نیازمندبر اساس این باور که فرهنگ و کرامت انسانی منابع ارزشمندي هستند که مانند من ،اجتماعیعدالت  .2

بنابراین باید سیستم اقتصاد فعالی را ایجاد کنیم که برخورداري همه افراد از شرایط . باشندمی حفاظتوالنه براي ئنظارت مس

 .مناسب زندگی و فرصت هاي کامل توسعه فردي و اجتماعی را تضمین نماید

 .به محل پیش شرط ضروري براي عدالت و پایداري است پیوند مناسببر اساس این اعتقاد که  ،بومی هايریشه داراي .3

اقتصاد سبز حاصل جمع جهانی جوامع محلی منفرد است که نیازهاي شهروندانشان را از طریق تولید محلی و مبادله کاال و خدمات 

 .نمایند تامین

دي و مالحظات زیست د اقتصااین اصطالح به خودي خود بیانگر بعد اقتصادي توسعه پایدار و موید این نکته است که رش

توسعه پایدار و ویژگی همه در حقیقت ایده اقتصاد سبز باید منطبق با ایده  .هاي مکملی بشمار آورديتوان استراتژمحیطی را می

و تاکید بر عدالت بین نسلی دیده ) اجتماعی و محیطی اقتصادي،( جانبه نگري و گستردگی آن یعنی در برگیري سه قطب توسعه

دي که منجر به بهبود عنوان اقتصاه ب از اقتصاد سبز برنامه محیط زیست سازمان ملل متحدها در تعریف ویژگیکه این  ،شود

 .در عین کاهش مخاطرات زیست محیطی می شود نیز منعکس است ،ها و برابري اجتماعیسالمت انسان

اقتصاد  بزرگترین چالش در حرکت به سوي .پایدار استبراي دستیابی به توسعه یکی از شروط اصلی اقتصاد سبز در حقیقت  

ایجاد مشاغل و تمامیت زیست  رشد اقتصادي، ی که است با هم هم پیوندي دارند، مانندهایایجاد تعادل و همکاري بین زمینه سبز

هاي در فعالیتی الزامات زیست محیط در نظر گرفتناقتصاد سبز با . هاي حاضر و آیندهبین فقیر و غنی و بین نسلمحیطی 

بخصوص براي کشورهاي در حال توسعه با جمعیت رو به رشد و افزایش (ایجاد تعادل میان الزامات رشد اقتصادي اقتصادي پایدار به

. پردازدهاي آتی مین توسعه براي نسلو ضرورت حفظ منابع طبیعی جهت امکا) انتظارات قانونی مردم براي داشتن زندگی بهتر

ه عنوان مثال در انتخاب ب. تواند کمک به ایجاد عدالت اجتماعی نمایدمی خاصهاي عمومی با تعریف سیاست سبز اقتصادهمچنین 

 2011(داد که به صورت بالقوه منجر به نفع افراد فقیرتر جامعه باشدهایی توان به بخش، اولویت را میگذاريهاي سرمایهبخش

  ).2011، 11فوالي

  د سبزجایگاه حمل و نقل در اقتصا

 و کیفیت در مهمی حساس و بسیار نقش اجتماعی -سیاسی پدیده یک عنوان به امروزه که وترافیک ونقل حمل موضوع

 انسان .دهدمی شکل را انسان نیازهاي جابجایی و شهري نوین زندگی اساس نمایدمی ایفا جامعه یک اجتماعی -اقتصادي ساختار

 از واستفاده بکارگیري در چنانچه ورود می کجا به حمل ونقل سیستم توسعه  ،شهرها تکامل روند در بداند باید امروزي متمدن

  .سازدمی مواجه بسیاري خطرات با را وآینده کنونی نسل ناگزیر وضعیت کند غفلت کمی وترافیک شهرسازي اصول

 .)1 نمودار شماره.(باشدسبز میایی شده در رویکرد اقتصاد هاي اصلی شناسیکی از بخش پایدارحمل و نقل به همین دلیل  

جنبه اول، نقش عمده بخش حمل و نقل در : تواند باشداز دو جنبه می اهمیت بخش حمل و نقل در توسعه اقتصادي پایدار شهري

به  هاي  هوا و آلودگی صوتی و مدیریت سوخت به منظور دستیابیاي و آالیندهیطی از نظر انتشار گازهاي گلخانهتاثیرات زیست مح

هاي حمل و نقلی زیر ساخت .)2011، 12پرکینز(ها استگذاري شده در زیرساختیهتر از منابع سرماتوسعه پایدار و استفاده موثر

هاي دسترسی به آنها تعریف کرده سهولتی دسترسی به حمل و نقل عمومی و محلمقیاس  ،هااز جهت کیفیت جاده خود یک شهر

ط دسترسی در داخل یک منطقه شهري اي از روابو مجموعه ها و فضاها برسند؛ها، مکانختمانتوانند به ساهستند که مردم می

      زیر ساخت در شکل  همچنین باید گفت .توان از جهت فاصله، زمان سفر، و هزینه سفر آن را در نظر گرفتدهد که میمی     رایه آ

  .)2010جنکس و جونز، (باشدهاي محلی میاراي تاثیري مستقیم بر مقیاس بازهاي حمل و نقل دارشبکه

                                                             
11 - Fulai 
12

 - Perkins 
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در بسیاري از کشورها  .باشدمی نقش مهم بخش حمل و نقل شهري در ایجاد مشاغل و توسعه اقتصادي شهرجنبه دوم، 

،  برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ( گیرددرصد کل اشتغال کشور را در بر می 2تا  1مشاغل بخش حمل و نقل عمومی بین 

     160000شغل محلی مربوط به بخش حمل و نقل عمومی هستند؛ در مومباي این رقم به  80000 در شهر نیویورك تقریباً ).2008

       ).2011، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد( رسیده است

  

  هفت بخش اصلی اقتصاد سبز: 1 -4نمودار

  

  
  

  UNEP :منبع

  حمل و نقل سبز

 اکوسیستم، که از پایداري زیست محیطی از طریق حمایت از اقلیم جهانی،است حمل و نقلی ) پایدار( حمل و نقل سبز

حمل و نقل عادالنه،کارآمد و قابل دسترس براي ( ویژه قطب اقتصاديه ببع طبیعی و دو قطب دیگر پایداري  و منا عامهسالمتی 

برآوردن ( و قطب اجتماعی) اي متعادل و ایجاد مشاغل مناسب همگان و حامی  اقتصاد رقابتی پایدار از طریق توسعه منطقه

 موسسات و جامعه به روشی ایمن و منطبق با سالمت انسان و اکوسیستم و حمایت از کاهش فقر و اي افراد،نیازهاي پایه و توسعه

کاهش  بدنبال تنهاه ن پایدار حمل و نقلتوان گفت می). 2011، 13بونگارت و شالنتنبرگ( کندحمایت می) ایجاد عدالت بین نسلی

 نظر، بلکه کاهش فقر و حمایت از رشد اقتصادي را نیز در استصوتی و ترافیک هاي آلودگی هاي هوا و آلودگی ،ايگازهاي گلخانه

  .)منبع همان(می گیرد
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ساخت و ساز 

سبز
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جنگل داري 

پایدار

مدیریت مواد 

زائد

فن آوري هاي 

پاك

آبی تاسیسات

انرژي هاي 

تجدید پذیر
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  پایدار شهري نقل حمل و

 با پایداري محیط و مردم آسایش مستلزم که کاالهاست و مردم ،نقلیه وسایل روان حرکت واقع در شهري پایدار و نقل حمل

 ،ارتباطات ایجاد براي گسترده و کارآمد نقل و حمل سیستم یک داراي باید مدرن شهر یک .است تالش و هزینه مطلوبترین

   .باشد آن مختلف مناطق بین ارتباط ما و دسترسی

 فاکتورهاي نمودن لحاظ از اطمینان کسب را پایدار شهرينقل  و حمل سیستم ایجاد از هدف کانادا نقل و حمل موسسه

 نموده ارائه را ذیل تعریف و نموده ذکر نقل و حمل فعالیتهاي با هاي مرتبطگیري درتصمیم اقتصادي و اجتماعی ،محیطی زیست

 : است

-تالش و سوخت زمینه رد( انرژي مصرف میزان کمترین با نقلیه وسایل و مردم جائی جابه طریق ترینراحت و مؤثرترین "

  "صدا و هوا آلودگی نظیر محیطی زیست سوء اثرات کمترین و ترافیک کمترین ،هزینه ترینمقبول با ،)انسانی هاي

 : است شده عنوان ذیل بشرح آن ارکان و پایدار شهري نقل و حمل ) 1996 (جهانی بانک گزارش در همچنین

 نقل و حمل هايزیرساخت براي گذاريسرمایه و اقدامات ،سازمانی ساختار بودن مناسب شامل که ،مالی و اقتصادي رکن -

 .باشدمی

 مختلف اشکال انتخاب و نقل و حمل براي گذاري سرمایه چگونگی بررسی شامل که ،اکولوژیکی و محیطی زیست رکن -

 .باشد، میگذاردمی اثر هاه آالیند انتشار و انرژي مصرف کاهش روي بر که نقل و حمل

 .دارد تأکید جامعه اقشار همۀ براي نقل و حمل خدمات به دسترسی بودن کافی بر که اجتماعی رکن -

 به غلط به اغلب نقل و حمل توسعه است گیري شکل حال در نقل و حمل ناپایدار هايسیستم که شهرهاییدر امروزه

 و حمل اگرچه شودمی تعبیر سریع نقل و حمل ايهسیستم ایجاد و هاجاده نمودن عریض ، هاپل ساز و ساخت نظیر هاییفعالیت

 کلیه جانبه همه بطور که گرددمی تلقی پایدار نقل و حمل سیستم زمانی فقط ولی ،شودمی هاتکنیک این همۀ شامل پایدار نقل

 ،جامعه اقشار کلیه نیازهاي با تناسب ،سفر به نیاز حداقل.دهد قرار توجه مورد را محیطی زیست و اقتصادي ،اجتماعی هايجنبه

 ايهجنبه عنوان به انسانی و مالی منابع از استفاده حداقل و محیطی زیست سوء اثرات کمترین با نقل و حمل هايروش از استفاده

 .اندگردیده مطرح پایدار شهري نقل و حمل سیستم یک متفاوت

     فزاینده ترافیک و هوا آلودگی هشاک موجب عمالً که شودمی متمرکز نقلیه وسایل بجاي مردم جابجائی روي بر سیستم این

 مطلع خود جابجائی نحوه انتخاب منفی اثرات از کامالً مردم کهزمانی آیدمی بدست مردم رفتارهاي در تغییر با پایداري .گرددمی

 ،نژاد و احمدي محرم (نمود خواهند کمک نقل و حمل مخرب اثرات کاهش و طبیعی منابع مصرف کاهشه ب داوطلبانه آنگاه گردند

1385 (.  

    مزایاي حمل و نقل سبز 

  حمل و نقل پایدار شرطی الزم در راستاي توسعه پایدار

خدمات و کارگران سوخت حیاتی  به جایی اشیا، شود که جاگونه توجیه میاین گذاري در زمینه حمل و نقل معموالًسرمایه

همبستگی قوي با رشد اقتصادي در جانب عرضه دارد  باريحجم حمل و نقل شود که می تصوراینگونه  معموالً .موتور اقتصاد است

درجه  دهدنشان میهرچند شواهدي وجود دارد که . شوداقتصادي در جانب تقاضا ایجاد می و استفاده از وسایل نقلیه توسط رشد

 باشد که کمتر متکی به وسایل نقلیه شخصی هستند، هاي حمل و نقلیتواند همراه با سیستممی 14تولید ناخالص داخلی باالي

از  استفاده اي در کاهشنقش عمدهتوانند ها میدهد که شهرها و منطقهاین شکل نشان می .شودهمانگونه که در شکل دیده می

ابه جایی از در یک اقتصاد سبز نیازهاي ج. داشته باشندوسیله نقلیه شخصی و فشارهاي زیست محیطی ناشی از رشد اقتصادي 

                                                             
14. Gross Domestic Product (GDP) 
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ازطریق فراهم آوردن حمل و نقل با  مخرب رشد اقتصادي کند و تاثیراتبهتر کاهش پیدا میریزي شهري طریق طراحی و برنامه

تر و و وسایل نقلیه پاك 15حمل و نقل غیر موتوري هايزیرساخت کیفیت باال و کم کربن، بخصوص از طریق حمل و نقل عمومی،

تراکم  کاهشمنجر به  هاي حمل و نقل عمومی مناسب افراد کم در آمد دسترسی به سرویسبراي  .کندکاهش پیدا می ترکارآمد

  .باقی خواهد گذاشت اقتصادي تولیديهاي وقت بیشتري را براي فعالیتشود که می ترافیکی و زمان سفر 

گذاري در یابد، سرمایهجریان میق آن به سوي اقتصاد سبز گذاري از طریهاي مختلفی که سرمایهاز کانالهمچنین 

           هاي جدید شغلیفرصت ایجادگذاري دولتی و کند، با تشویق سرمایهصت را براي رشد اقتصادي ایجاد میها بزرگترین فرزیرساخت

یلی که براي رود که به کل اقتصاد نیز سود برساند، بخصوص از طریق پتانسرتکنولوژي اقتصاد سبز، انتظار میگذاري دسرمایه

  .)2011، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد( تحریک سرمایه گذاري هاي اقتصادي دارد

  

  سبز مسیر سوي به حرکت - 2نمودار     

  
  ,UITP 2006:ماخذ 

 

  اشتغال زایی

ساخت حمل و نقل عنصري ضروري براي عملکرد اقتصادي و نیز بخش کلیدي در ایجاد اشتغال، از همان طور که اشاره شد 

برنامه ( است ،هانگهداري زیرساختتوسعه و  هاي حمل و نقل ومدیریت سرویس تا پاالیش سوخت، هال نقلیه در کارخانهئوسا

  . )2011، محیط زیست سازمان ملل متحد

                                                             
15. NMT 
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مانند (  مشاغل عملکردي اتوبوس و مترو: وجود داشته باشد تواندهاي متعددي از مشاغل سبز  میدر بخش حمل و نقل مثال

 عالوه ه ب .، راه آهن و سیستم هاي غیر موتوريحمل و نقل عمومی براي هاگسترش زیرساخت مشاغل مربوط به ،)رانندگان اتوبوس

  ).2011 ، بونگارت و شالنتنبرگ( یا موتورهاي جایگزین وجود دارد ي سبزهاهایی براي ایجاد مشاغل در سوختفرصت

کنند که به طور فعاالنه براي ها و موسساتی کار میشود که در شرکتحمل ونقل سبز شامل همه کسانی می شاغالن بخش

ریزان حمل و نقل و ریزان شهري و برنامهکنند از برنامهل و نقل پایدار تالش میرسیدن به اهداف اقتصاد سبز و ایجاد سیستم حم

هاي لید دوچرخه تا  اپراتورها و شرکتصنایع محلی تو تا کنندها را اجرا میتدهند و سیاسترافیک که چشم انداز را توسعه می

توان گفت تحت یک اقتصاد سبز، مشاغل بندي میطی یک جمع ).منبع همان( ترابري که هدفشان افزایش کارایی انرژي است

هاي حمل و نقل گذاري در زیرساختسرمایهیی خواهند بود که از طریق اي آنهابخش حمل و نقل به طور فزایندهایجاد شده در 

  .اندایجاد شده هاي نوینآوريدیگر فنو  هاي ارتباطیآوريفنهاي جایگزین، سوخت ،سبز و خودروهاي سبز

در آن که  اشاره کرد) 2009(16ادرگ توسط  گزارشات انتشار یافته توان بهل و در تایید مطالب گفته شده میبه عنوان مثا

و در جایی  شودشغل ایجاد می 36000 به میلیون دالر آمریکا که در حمل و نقل عمومی مصرف شود نزدیک ازاي یکذکر شده در 

دارد که در آمریکا، هر میلیون دالر آمریکایی که از سوخت هاي خودرو ها به سوي وسائل بیان می) 2008(17چملینسکیدیگر 

 2009در سال  19و رنو 18ویسبرد اي که توسطمطالعه کند، همچنین درشغل جدید ایجاد می 18.5 رودیحمل و نقل عمومی م

برابر   2.5تا  2گذاري در حمل و نقل عمومی بین ي عمومی در اروپا یک واحد سرمایهگذارسرمایه 13از که  دادنشان  صورت گرفت

  ).2011، 20دالکمن و ساکاماتو( کنداي میسود عاید اقتصاد منطقهاین مقدار 

  و کاهش فقر اجتماعی برابريحمایت از 

ناعادالنه و مانعی در برابر کاهش  ماهیتاً هستند، وسایل نقلیه شخصی بر پایهعمده  هاي حمل و نقل فعلی که به طورسیستم

بسیاري از کشورهاي در حال در   .به جایی و تحرك در شهرها هستند مندي همه اقشار جامعه از جایجاد عدالت در بهرهفقر و ا

در طور حمل و نقل ایمن و همین هاي آسفالت،از لحاظ دسترسی به جاده مختلف  آمديهاي دربین گروه فاصله زیادي  توسعه

  .وجود دارد استطاعت

     هستند استطاعت هاي عمومی که قابل دسترس، قابل اعتماد و قابل مانند شبکهحمل و نقل سبز هاي گزینهگذاري درسرمایه

این . رسی به خدمات شونددستان کردن سآو  هاي شغلی براي افرادموقعیت نمودنفراهم  کاهش فقر از طریقمنجر به توانند می

و ها تواند منجر به کاهش هزینهمحلی می ياقتصاد ایجاد یک محركایجاد شوند که قبال ایزوله بودند،  توانند در نواحی مشاغل می

بار آثار زیاندر برابر  از افراد جامعه ها همچنین این شبکه. به دنبال خواهد داشت راخدمات ارزان تر که این خود  شودزمان سفرها 

  ). 2011، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد(کنندمیحمایت حمل و نقل مانند سوانح ترافیکی و آلودگی هوا 

   ل و نقل در کشورهاي در حال توسعهحم بخش هايچالش

مل و نقل موتوري شخصی وسائل حبر پایه  هاي حمل و نقل که عمدتاًسریع در فعالیترشد در کشورهاي در حال توسعه 

حمل و نقل در حال حاضر بیش از نیمی از سوخت  .شوددي و زیست محیطی زیادي را سبب میاقتصا هاي اجتماعی،است، هزینه

ت در صور .کندرا تولید می) دي اکسید کربن( موجود در جواي نزدیک به یک چهارم گازهاي گلخانهفسیلی مایع جهان را مصرف و 

                                                             
16 - EDRG 
17.Chmelynski  
18.Weisbrod  
19.Reno 
20 - Dalkmann and Sakamoto 
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 2030و 2005هاي بین سال% 57به بخش حمل و نقل به اي مربوط شود انتشار گازهاي گلخانهادامه روند موجود، پیش بینی می

  .در نتیجه موتوریزه شدن سریع کشورهاي در حال توسعه است برسد که عمدتاً

و کم کربن که از روندهاي پر هزینه و ناپایدار  يحرکت بسوي پارادایم جدید پایداراز به طور حتم کشورهاي در حال توسعه 

هاي حمل و نقل پایدار و سبز امروز از منافع گذاري در سامانهبا سرمایه چراکه .کند، می توانند سود ببرنددوري میموتوریزاسیون 

  .) 2011  ،دالکمن و ساکاماتو(بهره مند خواهند شد و پس از آن 21اقتصادي و زیست محیطی در نیمه دوم قرن  اجتماعی،

اغلب اوقات رشد . گی ترکیب حمل و نقل با رشد اقتصادي استنیک موضوع حیاتی در کشورهاي در حال توسعه چگو

حال آنکه  .می شودو در نتبجه ناپایداري شخصی حمل و نقل وسایل استفاده از منجر به افزایش حجم  نقدینگیاقتصادي و افزایش 

گسترش توان از ستی به منظور استفاده از آنها میهاي دردار باید و با در نظر گرفتن مشوقهاي حمل و نقل پایاز روشبا استفاده 

بونگارت و ( و استفاده بیش از اندازه از فضاي محدود در کشورهاي در حال توسعه جلوگیري کرد اي پر هزینههساختزیر

  .)2011شالنتنبرگ، 

ایجاد کرد که بحل پایدار  يهاي درست حمل و نقل رشدگذاري در گزینهسرمایه ید باتوان بانهایت باید گفت که میدر 

هاي حمل و نقل عمومی و حمل و نقل غیر موتوري موجب گذاري در سیستمسرمایه در این راستا،. مشکالت حمل و نقل بینجامد

هاي اقتصادي نشان داده است که تجزیه و تحلیل .افزایش جذابیت اقتصادي خواهد شدافزایش کیفیت زندگی در شهرها و بنابراین 

  .)همان منبع(امل مکانی براي ایجاد اشتغال است دسترسی به حمل و نقل عمومی مهمترین ع

  استراتژي هاي ایجاد سیستم حمل و نقل سبز 

 .اي طوالنی در بحث توسعه پایدار داردسابقه توان به حمل و نقل سبز یا پایدار دست یافت؟ چگونه می این سوال کلیدي که

      ریزي شهري هوشمند،ي حمل و نقل کار آمد بلکه برنامههانه فقط تکنولوژي؛ اي براي این سوال وجود نداردهیچ جواب ساده

بسیاري از  کافی وخدمات هاي جامع براي دوچرخه و سواره، زیرساخت حمل و نقل عمومی با کیفیت باال و کارآمد، هايسیستم

  .ضروري استیک سیستم حمل و نقل کارآمد براي ایجاد دیگر  امور

در راستاي حل معضالت موجود و ایجاد حمل و نقلی کارآمد، بخش حمل و نقل برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد 

رویکرد سنتی در   .دهد که بر خالف رویکرد سنتی است و بربخش تقاضا تمرکز داردارائه میپایه اصول توسعه پایدار استراتژي بر 

 این رویکرد عرضه گرا . هاي جدید بوده استیا احداث جاده ي موجود وهاتقاضاي بخش حمل و نقل تعریض جادهبرخورد با افزایش 

ها و انتشار افیک و تحمیل بار سنگینی بر جادهر به تشدید ترنه تنها نتایج مثبت مورد انتظار را به دست نداده است بلکه منج

  . شده است اي و دیگر ضایعاتگازهاي گلخانه

  ))23ارتقا ،22انتقال ،21اجتناب((استراتژي رنامه محیط زیست سازمان ملل متحدببه منظور دستیابی به این مهم، سازمان 

قابل  هدف این رویکرد کاهش .)3نمودار شماره ( دهدتوسعه پیشنهاد میکشورهاي در حال را براي  A-S-Iمعروف به استراتژي 

   . اي، کاهش مصرف انرژي، ترافیک کمتر و در نهایت ایجاد شهرهاي قابل زیست استتوجه انتشار گازهاي گلخانه

  

  

  

  

  

                                                             
21. Avoid 
22. Shift 
23. Improve  
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  A-S-Iاستراتژي :  3 -7نمودار شماره

  
 www.SUTP.org: منبع

  

  :اصلی تشکیل شده است ابزار 3از   A-S-Iاستراتژي 

  اجتناب .1

  انتقال .2

 ارتقا  .3

یعنی  اجتناب از ایجاد سفر یا کاهش تعداد سفرها که  نقل و حمل سیستم کارایی بهبود به نیاز به کندمی اشاره اجتناب .1

-ایجاد تکنولوژيتر، تر و بلند مرتبههایی متراکمزمین و حمل و نقل طراحی سکونتگاهریزي کاربري یکپارچه سازي برنامهطریق  از

مانند تله کنفرانس و محلی کردن تولید و مصرف میسر شود؛ که منجر به کاهش تقاضا براي سفر و کاهش هاي ارتباط از راه دور 

 .ها شودفتمسا

ه ب(با مصرف باالي انرژي فعلی حمل و نقل هاي تغییر الگويدر اینجا هدف  . به دنبال افزایش کارایی سفر هاست انتقال .2

-شامل پیاده( بخصوص حمل و نقل غیر موتوري . اندکه بیشتر حامی محیط زیستاست  به سوي الگوهایی ) عنوان مثال اتومبیل

دستیابی به  .گیرندهستند که بیشتر مورد توجه قرارمیهایی گزینه..) .اتوبوس،مترو و(و حمل و نقل عمومی) روي و دوچرخه سواري

 .هاستهاي اساسی در زیرساختگذاريسرمایهنیازمند  این الگوها معموالً

 .کندمی سوخت مصرفی همچنین بهینه سازي هاي حمل ونقل وزیرساخت تمرکز بر کارایی وسایل نقلیه و ارتقابخش  .3

     تخریبی اثرات  به منظور کاهش  کارایی الگوهاي حمل و نقل از لحاظ انرژي و تکنولوژي وسائل نقلیه مربوطه بهبودهدف این بخش 

اهش وزن وسائل نقلیه و  ک سوخت موتورهاي رایج، يبهبود اقتصاد. استزیست محیطی مختلف مانند آلودگی و تقلیل منابع 

هاي سوخت هیدروژن  هاي زیستی و فناوريسوخت ،هاي پیشنهادي جایگزین مانند خودروهاي الکتریکی و هیبریديینهتوسعه گز

مالکیت خودرو و از طریق بهبود نرخ در مجموع این بخش بدنبال بهره وري بیشتر  .باشندهایی از این استراتژي میهمه نمونه

 .است افزایش سازگاري وسایل نقلیه با محیط زیست

ي مذکور الزم است هاي زیادي در سرتاسر دنیا با یکدیگر دارند؛ سه استراتژي حمل و نقل تفاوتهابا توجه به اینکه سیستم

بسیاري از کشورهاي در  .نحوي اعمال شوند که با بستر و مشکالت اصلی آن منطقه هماهنگی داشته باشند اي بهدر در هر منطقه

در  رهايکشو حمل و نقل پایدارتر درحال توسعه به شدت متکی بر حمل و نقل غیر موتوري هستند بنابراین براي ایجاد سیستم 

  .زینه ارتقا بیشتر باید باشدهاي انتقال و اجتناب از گحال توسعه تاکید بر استراتژي
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 باشدمی و مدیریت اجرا ،تولید توسعه، گذاري مناسب در تحقیق،نیازمند سرمایه)) ارتقا ،انتقالاجتناب، ((تصویب استراتژي

  :من جمله 

  د خطوط ویژه اتوبوس و قطار، پیاده رو و مسیرهاي ویژه دوچرخه و امکانات پارك و سوارنمان ییهازیرساختتوسعه.  

  ی و خودروهایی با    شامل دوچرخه، وسائل حمل و نقل عموم( هاي حمل و نقل سبز تروسایل نقلیه و گزینهتوسعه ایجاد و

  )ترهاي کمآالینده

  هاي پاكسوختتولید و گسترش 

  مانند کار از راه دور، کنفرانس از راه دور  ،متعارف کاهش تعداد سفرهاي شهريهاي مخابراتی به منظور تکنولوژيتوسعه

 ...و

  هاي حامی حمل و نقل سبز مانند سامانه هاي آوريفنگسترشGPS24 هاي حمل و نقل هوشمند،تدارکات سبز و سامانه

  .است و غیره

  :هاي متفاوتی باید شناسایی شوندکرد زمینهبه منظور دستیابی به این روی

هاي گذاريو سرمایهتحریک  سبز گذاريیعنی به سوي سرمایه ،هدایت شوند مسیر درست یک در هاسیاست نیاز است که

تنظیم استانداردهاي سوخت و  ریزي کاربري زمین،ها اولویت را به برنامهدر بخش حمل و نقل این سیاست .شونداصالح منفی 

  . دهندمیافزایش آگاهی و غیره  وسائل نقلیه،

  ها الزم است در طریقی توسعه یابند که از زیرساخت. وت حمل و نقل صورت گیردهاي متفادر زمینهنیز باید  هااريگذسرمایه

و هاي حمل خودرو سبز و گزینه. ي حمایت کنندهاي حمل و نقل پایدار  مانند حمل و نقل عمومی و حمل ونقل غیر موتورگزینه

هاي هاي حمل و نقل هوشمند و سیستممانند سیستم(مایت کننده ي جایگزین و تکنولوژي حهانقل باید تقویت شود مانند سوخت

GPS .(هاي حمل و نقل مفید باشدتواند در ارتقاء کارایی سیستممیهاي ارتباطی مدرن در تکنولوژيگذاري ه عالوه سرمایهب.  

     هاي و قدرت هدایت شود بودجه عمومی بنحو مطلوبیتا  صورت گیردگذاري هاي سرمایهلویتباید در زمینه او و تغییراتی

هاي کی از زمینهی .ازناپایداري به سوي حمل و نقل پایدار حرکت کند راي ایجاد حمل و نقل سبز و منابعگذاري خصوصی بسرمایه

  ).2011بونگارت و شالنتنبرگ، ( دهد یارانه سوخت استثیر قرار میمستقیم این بخش را تحت تا گذاي که به طورسرمایه

 اقتصادي  دیدگاهمشهد با تاکید بر شهر کالن ترافیکی هاي چالش بررسی

      طبق . باشدمیلیون زائر را پذیرا می20ساالنه حدود  زیارتی،دومین کالن شهر کشور و بزرگترین شهر  شهر مشهد به عنوان

میلیون  6 این نکته و رشد جمعیتی باال باعث ایجاد چهارمین همایش تخصصی حمل و نقل و ترافیک در  شهردار مشهدهاي گفته

توسعه حمل و نقل و مدیریت  هاي ترافیکی در سطح شهر شده کهاین تعداد سفر باعث ایجاد چالش. شوددر یک شبانه روز می سفر

وان اینگونه دسته ترا میدر حوزه حمل و نقل مشهد بطور کلی، مشکالت اصلی کالنشهر  .نمایدضروري میعرضه و تقاضا بسیار 

  :بندي کرد

  سرنشین در سطح شهرهاي تکرواج استفاده ازاتومبیل  .1

  توسعه محدود شبکه حمل و نقل عمومی .2

  نبود سیستم حمل و نقل یکپارچه  .3

  حجم باالي ترافیک ساکن  .4

  مدیریت ناکارآمد تقاضا  .5

 ریزي همزمان کاربري زمین و حمل و نقل عدم برنامه  .6

                                                             
24 . Global Positioning System 
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ل مشهدششمین آمارنامه حمل و نق: منبع  

 عدم رعایت سلسله مراتب دسترسی  .7

 نیاز به گسترش و ترویج فرهنگ ترافیک  .8

در اینجا به که  شودمی تحمیل شهر مشهد حمل و نقل  ستمسی  کنندگان استفادههایی بر این مشکالت سبب شده که هزینه

در این   کارشناسی با مسئله ترافیک گذاري و برخوردسرمایه ،ریزيبرنامه اهمیت شود با این هدف کهها اشاره میاي از آنپاره

  : شودها شامل موارد زیر می، این هزینهقرار گیرد توجه و مورد  تبیین  بیشتر  شهر

  وقت افراد   ناشی از اتالف  هايهزینه -1

  سوخت   ناشی از اتالف هايهزینه -2

  هاي ناشی از تصادفات هزینه -3

  ناشی از آلودگی محیط زیست   هايهزینه -4

  

 :برآورد هزینه ها 

  در شهر مشهد  وقت افراد  تالفهاي ناشی از اهزینه برآورد -1

در  سفر واقعی  با زمان  در یک مسیر تفاوت زمان سفر بهینه

- انجام  هايسازيمدل از  با استفاده  .است  ده افرادش تلف مسیر، وقت همان

- می  و برآورد و محاسبه مشهد  و نقلحمل   جامع در مطالعات  شده

در   این شهر خیابان حرکت در شبکه متوسط تاخیر  نشان داد بطور  توان

نفر  200000وسیله نقلیه در ساعت یعنی در حدود       21410 حدود

  . ست 88روز عادي در سال  در یک ساعت

  

در   ریال 7606در هر ساعت  هر شهروند وقت که ارزش در صورتی

در یک روز به  نظر گرفته شود، هزینه وقت تلف شده شهروندان مشهدي

شهر مشهد  باید یادآور شد که( خواهد شد   ریال 1,521,200,000 حدوداً

- تر و سنگینحجیم ترافیک د مسافر و زائر دارايبدلیل وجو تعطیل در ایام

-نتیجه هزینه در و تلف شده  زمان بنابراین. تري نسبت به روزهاي عادي است

  .)نشده است یابد که این مساله در برآورد هزینه ها منظورافزایش می ها

  سوخت در شهر مشهد   ناشی از اتالف هايهزینه برآورد -2

برآورد . رودمی  توجهی سوخت هدر قابل قدارم  طوالنی هايراه بندان و حتی نگینس ترافیک  داشتن هر روزه به علت

 به  اضافی  بنزین لیتر 2883300د که در هر روز حدو استآن  نشانگر  مشهد نقل و حمل جامع مطالعات

روزانه مبلغ  ریال،  7000) یارانهبدون  ( بنزین با احتساب قیمت هر لیتر .می شود  مصرف  مشهد در شهر  روان  ترافیک نداشتن  علت

ناشی از   هايفقط هزینه این قسمت  وردآدر بر( شودمی  ملی هزینه  از منابع  الف بنزینات  علتریال به  20183100000

  .)است شده  منظور  بنزین اتالف

  در شهر مشهد  محیط زیست  لودگیآاز   هاي ناشیورد هزینهآبر -3

را حدود  شهدشهر م در سطح  مختلف در هر روز نقلیه ها توسط وسایلآالینده  نشر  مقدار حمل و نقل امعج لعاتامط

اکسیدهاي   گرم کیلو 11840و  نسوخته  هیدرو کربن هاي کیلو گرم 56510، منو اکسید کربن  کیلوگرم 360830

شاخص هاي عملکرد سیستم معابر شهر مشهد : 1-8جدول

 1388در ساعات اوج سبح سال 
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ششمین آمارنامه حمل و نقل مشهد: منبع  

هاي کردن اتومبیل خارج خودروها، به موقع  خودروها، معاینه فنی گاز سوز کردن  با تمهیداتی نظیر. کندمی  برآورد  نیتروژن

  .را کاهش داد توان مقدار آلودگیمی …و قدیمی و فرسوده

که   داد که در صورتی  توان نشانمی  وردآو بر است، با محاسبه ترافیک  ناشی از تراکم هااما بخش دیگر آالینده

اي هیدروکربنو ه  درصد 18حدود  منواکسید کربن  نشر کرد مقدار  روان تبدیل به حالت  و متراکم  بحرانی را از حالت  ترافیک  بتوان

  .یابدمی کاهش  در صد 15نسوخته حدود 

ها درصد خودرو 50 که حدود نیاز است کاهش یابد گاز سوزکردن خودرو ها  ها از طریقنشر آالینده این مقدار  باشد قراراگر 

  .وجود دارد  شهر مشهد خودرو در سطح 120,000خوشبینانه حداقل   در یک برآورد .شوند  در سطح شهر مشهد گاز سوز

درصد  50هزینه گاز سوز کردن   و در نتیجه ریال است 1,600,000تقریباٌ   و نصب سیستم یک خودرو هزینه گاز سوز کردن

این پروژه  لیانهمذکور هزینه سا دستگاه براي  سال 5خواهد بود و با فرض عمر مفید  ریال 6/9*10بر بالغ مشهد در شهر خودرو ها

ضمن آن که . صرفه جویی نمود روان به حالت  ترافیک  تراکم این رقم رااز طریق تبدیل  می توان که  شودمی  ریال 92/1*10

فوق از هزینه احداث  رقم در محاسبه  همچنین ،خودرو نیستند  کردن  حاضر به گاز سوز خودرو به دالیلی  از دارندگان بسیاري

  .قابل توجهی است  رقم  که البته  جایگاه هاي پمپ گاز صرفنظر شده است

  دفات در شهر مشهد هاي ناشی از تصاد هزینهبرآور -4

جرحی و  ،هاي خسارتیتوان در بخشهاي ناشی از تصادفات را میهزینه

هاي اداري شامل هزینه ،هادر این مقاله در برآورد هزینه( فوتی بررسی نمود

هاي تشخیص مقصر و تعیین میزان پلیس و بیمه یعنی هزینه ،مخارج دادگاه

 .ها در نظر گرفته نشده استخسارت و ترتیب پرداخت آنجرم و ارزیابی 

ت مشکال ،اندوه ،درد( روانی  هايینه اوقات تلف شده افراد و هزینههمچنین هز

جا که هاي قابل توجهی را در بردارند اما از آنگر چه خسارت)روانی و نظایر آن 

است از  تريذیر نبوده و مستلزم مطالعات وسیعبرآورد آنها به سادگی امکان پ

هاي به این نکته ضروري است که هزینه اما توجه. ها صرفنظر شده استآن

شود به عنوان مثال در مطالعات ش عمده هزینه تصادفات را شامل میروانی بخ

 ،در انگلیس و نیوزیلندانجام شده در خصوص هزینه هاي ناشی از تصادفات 

  .درصد هزینه تصادفات را تشکیل می دهد 90هزینه مشکالت روانی ناشی از تصادفات 

  هاي ناشی از تصادفات به علت فوت افرادهزینه  -4-1 

باید توجه ( اندنه تصادف جان خود را از دست دادهنفر در صح 75در تصادفات شهر مشهد تعداد  ،88بر اساس آمار در سال 

که در این آمار  ،دهندارستان جان خود را از دست میداشت که تعدادي از مجروحین در راه انتقال به بیمارستان و یا در داخل بیم

  .)منعکس نمی گردد

بر اساس تحقیقات انجام شده توسط دانشگاه فردوسی مشهد، مقایسه آمار کشته شدگان اعالم شده توسط پلیس و پزشکی  

بنابراین با . براي تبدیل آمار پلیس به آمار واقعی پیشنهاد شده است 5/4ضریب تصحیح  ،متوالی در شهر مشهد سال 3قانونی براي 

اند با توجه به اینکه مبلغ شهر مشهد جان خود را از دست دادهدر  88نفر در اثر تصادفات در سال  3375احتساب ضریب حدود 

 1687.5 حدودا 1385هزینه فوت افراد در تصادفات در شهر مشهد طی سال  میلیون ریال است، 500دیه هر فرد به طور متوسط 

   .شودار ریال میمیلی

  هزینه هاي ناشی از تصادفات جرحی  - 4-2

 1388در سال آمار تصادفات شهر مشهد :2-8جدول 
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که با در نظر گرفتن هزینه درمان هر  وجود داشته استمجروح مورد  7232 ،1388در شهر مشهد در سال  ،بر اساس آمار

   .میلیارد ریال خواهد شد726بالغ بر  1388کل خسارت این بخش در سال ، ریال 000/500/100مجروح به طور متوسط 

  خسارتی   هزینه ناشی از تصادفات - 4-3

با برآورد متوسط هزینه  .مورد بوده است 26877در شهر مشهد  1388طبق آمار تعداد کل تصادفات خسارتی سال 

   .شودمیلیارد ریال می 290.2 ر ازبیشت، کل خسارت این بخش ریال براي هر تصادف 000/800/10

مطابق برآورد  .شودبسامانی و تراکم ترافیک هزینه مینقل به علت نا   هاي قابل توجهی در بخش حمل وهمه روزه خسارت

 2 ،تومان اتالف سوخت  میلیارد 730 ،میلیارد تومان به علت اتالف وقت 54.7در شهر مشهد حدود  1388انجام شده در سال 

میلیارد تومان از منابع ملی هزینه شده  1057و در مجموع  ،میلیارد تومان تصادفات 270.37 ،تومان آلودگی محیط زیستمیلیارد 

  .است

هاي نقدي و غیر ث اتالف میزان قابل توجهی سرمایهمطالعات باال نشان داد که پایین بودن کیفیت مسافرت درون شهري باع

هاي مختلف براي رفع معضل ها و ادارهساعدت سازمانمگذاري و سرمایه ،برخورد کارشناسی ،ریزي اصولیلذا برنامهشود، نقدي می

   .ترافیک در شهر مشهد ضروري است

توسعه محدود نظام حمل و  ترین مواردي که به بحران ترافیک در کالن شهر مشهد دامن زده،رسد که یکی از مهمظر مینه ب

توان می با استفاده از نظام حمل و نقل عمومی و فرهنگ سازي در راستاي استفاده از آن نقل عمومی باشد، این در حالی است که

ها و یی در وقت و هزینه، کاهش آالیندهکیفیت مسافرت درون شهري را بهبود بخشید و در کنار آن از منافعی مانند صرفه جو

  .ز سرمایه جلوگیري کردافزایش ایمنی سفرها بهره برد و در نهایت نیز از اتالف حجم باالیی ا

  و ارائه پیشنهادات گیريهنتیج 

 و کشورها اقتصادي حیات در ايعمده نقش نقل و حمل هايسیستم که دهدمی نشان مقاله این هاي یافت به اجمالی نظري

ناگزیر  کنیم غفلت کمی وترافیک شهرسازي اصول از واستفاده بکارگیري در چنانچه و کنندمی ایفا شهروندان روزمره زندگی نیز

 به عنوان یک عامل نقل و پایدار حمل هايسیستم بکارگیري لذا .سازیممی مواجه بسیاري خطرات با را وآینده کنونی نسل وضعیت

   به منظور دستیابی به این مهم،  .باشدمی مشکالت این از بخشی براي کاهش ضرورتی اجتناب ناپذیر کشورها اقتصاد ی درحیات

 ،شده استبراي کشورهاي در حال توسعه پیشنهاد  ، کهA-S-Iمعروف به استراتژي   "ارتقا ،اجتناب، انتقال"استراتژيتوان از می

   .استفاده کرد

و نقل سبز و گران بودن  هاي مربوط به حملر ما بدلیل توسعه محدود تکنولوژيرسد که در کشواین طور به نظر می

هاي سیاستگیرند، که در همین راستا تمرکز در اولویت اجرایی قرار می اجتنابو تا حدي  تقالانهاي موجود، گزینه تکنولوژي

هاي دوچرخه فراهم آوري زیرساخت و توسعه حمل و نقل عمومی با کیفیت باال، مدیریت تقاضاي حمل و نقلاجرایی بر اصالح 

  .باشدمتمرکز  باید سواري و  پیاده روي

اقداماتی است که بکارگیري ضوع ونیز موید این مهاي انجام شده بر روي مشکالت عمده کالن شهر مشهد در نهایت بررسی

مدت شود بلکه در دراز تنها در کوتاه مدت باعث حل برخی مشکالت ترافیکی میه در راستاي رسیدن به اهداف گزینه انتقال ن

هاي ارتقایی و اجتنایی، و در نهایت رسیدن به اجرایی کردن گزینه ، و هاي حمل و نقل سبز جدیدزمینه را براي ورود تکنولوژي

در کالنشهر  به برخی از راهکارهاي کلی دستیابی به توسعه پایدار شهري 7-1در جدول  . سازد حمل و نقل پایدار را فراهم می

  .مشهد اشاره شده است
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 مشهد ر در بهبود سیستم حمل و نقل  کالن شهرراهکارهاي موث: 3- 9جدول

  راهکارها   راهبردها   رویکرد

ب
نا

جت
ا

  

مدیریت یکپارچه حمل  -

ریزي برنامهو نقل در ارتباط با 

  کاربري زمین

ریزي یکپارچه سیستم حمل و نقل ن و به کارگیري استاندارد برنامهتدوی -

  شهري بر اساس کاربري زمین

انجام  هاي اسالمی شهر جهتها و شورادادن اختیارات الزم به شهرداري -

  ریزي هاي کاربري زمین و حمل و نقل شهري در راستاي مدیریت واحد شهريبرنامه

مکان گزینی صحیح  -

  خدمات عمومی 

  سمت دهی محدوده مرکزي شهربه استقرار عناصر،کاربري ها و خدمات برتر  -

فرهنگی و مراکز آموزشی و -تقویت و ایجاد موسسات و نهادهاي اجتماعی -

  ناحیه شهري براي تامین کلیه نیازها در همان ناحیهخدماتی در هر

  تقویت و ایجاد مراکز محله اي جهت تامین نیازهاي روزمره شهروندان  -

تشویق توسعه هاي  -

جدید به داشتن فرم هاي فشرده 

  هاي مختلط یو کاربر

  زیرسا ختها و خدمات عمومی متراکم وکاراتوسعه  -

 هاي و توسعه مجدد مناطق در محدوده حمایت از نوسازي ، ساخت و ساز -

  شهري

  امتداد مسیرهاي حمل و نقل عمومی جدید در توسعه هاي هدایت -

حمایت از فن آوري هاي 

به ) ICT(اطالعاتی و ارتباطی

  منظور کاهش فواصل

 فراهم همراه به الکترونیکی، از خدمات شهروندان برخورداري سطوح افزایش  -

 خواهد مؤثر جامعه شهري در ICT کاربرد توسعه در ها که سایر زیرساخت سازي

  .بود

 متعادل توزیع جمله از شهر خدمات الکترونیکی سطوح کیفی و کمی توسعه -

خدمات رسان یا بهبود سطوح کیفی سایت هاي خدمات و اطالع رسان  مراکز فضایی

 شهر و افزایش حیطه عملکردي آنها

 سفرهاي جاي به مجازي سفرهاي در جایگزینی شهروندي هاي آموزش -

  فیزیکی

قا
انت

ل
  

توسعه حمل و نقل 

  عمومی

 این توسط شده ارائه خدمات و همگانی نقل و حمل به دسترسی سطح بهبود -

  سیستم

  همگانی نقل و حمل با ضروري سفرهاي انجام به افراد تشویق -

 بیشتر اختصاص و شخصی خودروهاي به خیابانها ظرفیت تخصیص کاهش-

  همگانی و پاك نقل و حمل سیستم انواع به آنها ظرفیت

  تشویق سرمایه گذاري بخش خصوصی در توسعه حمل و نقل عمومی

ترویج حمل و نقل 

  ) NTM(غیرموتوري 

قراردادن حمل و نقل غیر موتوري در راس طرح هاي جامع حمل و نقل در  -

  کالنشهرهاي کشور

  سواري شهروندان ایجاد زیرساخت هاي الزم براي پیاده روي و دوچرخه -

  وسایل غیرموتوري کاربرد براي شهروندان به رسانی اطالع و تشویق آگاهی، -

  

مدیریت تقاضاي حمل و 

  )TDM(نقل

 )دورکاري( حضوري مراجعه جاي به ارتباطی نوین فناوري از استفاده -

 منظور به نقل و حمل مختلف هاي روش از کنندگان استفاده سازي آگاه -

  سفر تقاضاي بهبود
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 کارکنان براي چندسرنشین خودروهاي از استفاده براي تشویقی سیاستهاي -

 آموزشی سفرهاي همچنین و خصوصی و دولتی نهادهاي

  معابر در پارك و تردد گذاري قیمت- 

اء
تق

ار
  

  

سامانه هاي  کارایی ارتقاء

  حمل و نقل

 سوخت باالي کارآیی با خودروهاي براي تشویقی سیاستهاي اعمال -

  ناوگان فنی معاینه مستمر انجام -

  خودروها کارآیی بهبود براي نوین فناوري کاربرد-

  سوخت نوع و آالیندگی سوخت، مصرف میزان پایه بر عوارض دریافت -

  خودروها روي بر سوخت مصرف کارآیی برچسب نصب -

 سوخت کیفیت بهبود

  

  اعمال استانداردهاي تولید سوخت  -

  سوخت مصرف و تولید زمینه در نوین هاي فناوري کاربرد و فناوري ارتقاي -

  )سوخت تنوع(سوخت انواع تولید ظرفیت افزایش -

استفاده از سوخت هاي 

 پاك جایگزین

   

  جایگزین و پاك سوخت با ناوگان کاربرد -

  ..)خورشیدي،زیستی و (توسعه و سرمایه گذاري در انرژي هاي تجدید شدنی -

توسعه حمل و نقل 

  هوشمند

  لجستیک اطالعات فراگیر شبکه اندازي راه-

 راستاي در ترافیک کنترل و مدیریت ابزارهاي وITSتوسعه و استفاده از -

   سوخت مصرف و تراکم کاهش

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



17 
 

  :منابع 

 شهري، پایدارنقل  و حمل شاخصهاي اساس بر تهران ترافیک آماري اطالعات بررسی ،1385 م، .احمدين،  .نژاد محرم -

 .هفتمین همایش مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران

 .سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد، دفتر مطالعات حمل و نقل، ششمین آمارنامه حمل و نقل شهر مشهد، تابستان  -
- Bongardt. D, Schaltenberg. P, 2011, Transport in green economy, Transport@giz.de, United 
Kingdom 
- Daly. H. E, 2005, Economics in a Full Word, www.scientificamerican.com, USA, 
- Dalkmann. H, Sakamoto.K,2011, Transport-Investing in energy and resource efficiency, 
www.unep.org, United Kingdom 
- EGM, 2011, What Does the Green Economy Mean for Sustainable Urban Development?, 
Www.unhabitat.org, Nairobi 
- Fulai. S, 2011,  A Green Economy: Conceptual Issues, www.unemg.org, France 
- Jenks. M, Jones.C,2010,Dimentions of the Sustainable City, Springer, United Kingdom 
- Perkins. S,2011,Green Growth and Transport, International transport forum at the OECD,Paris 
- Sukhdev. p, 2009, Green economy for an urban age, Green Economy Initiative(UNEP) and 
chairman of the Global Markets Centre, Istanbul 
- UNEP,2008,Green jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world, 
www.unep.org/civil_society/Publications/index.asp  
- UNEP, 2011, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty 
Eradication - A Synthesis for Policy Makers, www.unep.org/greeneconomy, France 
- Marisan.hubpages.com/hub/green_economy 
- Siteresources.worldbank.org /INTURBANTRANSPORT/Resources/chapter.pdf 
- Www.SUTP.org 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

  
Abstract 
 

The study of urban transport in the green economy 
 

Author: Melissa Yazdan panahi 
Urban and regional planning student at Islamic Azad University, Tehran Science and Research  

Email: Meliss_yazdanpanahi@yahoo.com  
 

The green economy is a new paradigm of economic development approach to synchronizing today's 
economic environment with Environment for the efficient use of natural capital and the productivity of 
the world's economic resources which in recent years has seen much interest in the UN, the developed 
countries and some developing countries. Nevertheless, there is no single agreed definition of green 
economy, but it can be considered as an economic model based on sustainable development and 
ecological economics which seeks to reduce the environmental risks that would result in improved health 
and social equality. Due to the concentration of of people, infrastructure, knowledge, economic activity 
and resources, cities and urban areas offer unique opportunities to realize the sustainable development and 
eradication of poverty in the framework of the green economy. Since the transportation sector is one of 
the main areas of economic development in cities, this paper aims to explain the position and role of 
urban transport in the green economy and Review of effective strategies to create green transportation in 
developing countries and finally provides suggestions for developing a green transport in Iranian cities, 
especially in The metropolitan city of Mashhad. 
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