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نی به طراحی شهرهای پایدار وجود دارد و این عالقه داللیل محکمی عالقه ی روز افزو

دارد. منابع سوخت فسیلی، افزایش آلودگی، پخش کربن و خطرات منتج از آن برای اقلیم 

اولویت  انگیزه هایی قوی برای تالش در جهت افزایش پایداری شهرها در سراسر جهان هستند.

خش حمل و نقل را تغییر داده و عنصری مهم در به عبور و مرور پیاده و دوچرخه شکل ب

 ای کلی پایداری خواهد بود.هسیاست 

زندگی در حالت پیاده اتفاق می افتد، عبور و مرور پیاده و دوچرخه به منابع کمتری نیاز 

ز حمل و نقل شکل ادارد و کمتر از هر شکل دیگر از حمل و نقل بر محیط تأثیر می گذارد. این 

صدا و غیر آالینده است. یک عنصر حیاتی در سیاست کلی سالمت باید راه  ارزان، بی سر و

رفتن و دوچرخه سواری در شهر به مثابه ی یک انتخاب واضح باشد. در این مقاله به بررسی 

پیاده مداری و اثرات آن در شهر های پایدار پرداخته شده است، سعی بر آن است که با اولویت 

دوچرخه قدمی مهم به سوی پایداری بیشتر ایجاد گردد و  دادن عبور و مرور پیاده و

 .ددورنماهایی امید بخش را در سراسر جهان ایجاد کن
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 مقدمه

مفهوم پایداری در ادبیات شهر سازی بسیار گسترده است و مصرف و هدر رفتن انرژی در 

ان  ها تنها یکی از موضوعات مربوط  به آن است، بخش های کلیدی دیگر تولید ساختم

صنعتی، تأمین انرژی، آب و زباله و مدریت حمل و نقل هستند. به خصوص حمل و نقل در 

آلودگی و  مصرفی ومحاسبات طراحی شهر سبز بسیار مهم است چون بخش زیادی از انرژی 

ولید از ت %82ِ آمریکا حمل و نقل علت  . در ایاالت متحدهنتیجه  آن هستند کربنیآالینده های 

اولویت دادن به عبور مرور پیاده و دوچرخه عنصرهای مهم در سیاست های کلی  کربن است.

 پایداری خواهد بود.

 روش تحقیق:

کتاب  روش تحقیق  به صورت اسنادی و بررسی متون و پژوهش های میدانی بوده و عمده ترین منابع مورد استفاده

جهانی اطالع رسانی می باشد، همچنین با توجه با به ماهیت داده های تحقیق ها و مجالت تخصصی و استفاده از شبکه 

 کاربردی متمرکز است.-شیوه پژوهش کیفی از نوع نظری

 بیان مسئله:

یه شخصی و در با توجه به این مقاله از مشکالت عمده ی زندگی شهری امروزی استفاده بیش از حد از وسایل نقل

نتیجه غفلت از حرکت پیاده و حمل و نقل عمومی می باشد، بطوری که شهرهایی بی هویت و بدون در نظر گرفتن انسان و 

حضور او در فضا ایجاد می شود که نتیجه ی آن نه تنها شهری ناساالم و آلوده است بلکه هیچ تعامالت اجتماعی در آن 

چگونه می توان در سیستم حمل و نقل نوسازی ایجاد کرد؟ چگونه می توان صورت نمی گیرد اما مسئله این است 

 شهرهای آلوده را سالم کرد؟ 

 روی و دوچرخه سواری: قدمی مهم به سوی پایداری بیشتر شهر پیاده

مصرف انرژی دوچرخه به پیاده و به سواره، به ترتیب یک به سه و یک به شصت در یک مسافت معلوم، نرخ نسبی 

برابر  3رژی است. به عبارت دیگر دوچرخه سواری با مصرف میزان ثابتی از انرژی، در مقایسه با پیاده روی انسان را واحد ان

 بیشتر به جلو می برد، اتومبیل شصد برابر از دوچرخه و بیست برابر برابر بیشتر از پیاده روی انرژی مصرف می کند.

 دارد عبور مرور دوچرخه و عابران به فضای کمتری نیاز

دو پیاده رو به عبور و مرور پیاده و دوچرخه فضای شهری را شلوغ نمی کند. نیازهای افراد پیاده بسیار ناچیز است: 

پیاده را در هر ساعت در خود جای دهند. دو  020222متر قادر اند  7متر یا یک خیابان پیاده روی به عرض  5/3عرض 

رخه سوار در هر ساعت کافی است. یک خیابان دو بانده ی دو طرفه می دوچ 020222متر برای  0مسیر دوچرخه به عرض 

 اتومبیل را در هر ساعت در خود جای دهد)اوج گنجایش(. 00222تا  00222تواند بین 



بنابراین یک مسیر دوچرخه عادی نسبت به یک باند اتومبیل پنج برار بیشتر جابجایی انسانی دارد و در یک پارکینگ 

ی برای ده دوچرخه وجود دارد. عبور و مرور پیاده و دوچرخه در فضا صرفه جویی می کند و با کاهش معمولی فضای کاف

 ذرات آالینده و تولید کربن نقشی مثبت در مسائل زیست محیطی ایفا می کند.

تسهیل کند.  عبور و مرور اتومبیل به عبور و مرور مردمتوجه بیشتر به عبور مرور پیاده و دوچرخه می تواند گذار را از 

هرچه افراد بیشتری پیاده راه بروند و دوچرخه سواری کنند و هرچه مسافتی که پای پیاده و یا با دوچرخه طی کنند بیشتر 

 باشد مزایای آن برای وضعیت کلی شهر و محیط بیشتر خواهد بود. به خصوص تقویت عبور و مرور دوچرخه منافع عمده

 ن می نماید.ای را تأمی

 

 ر مرور دوچرخه دورنماهایی امید بخش را در سرار جهان ایجاد میکندتوسعه عبو

توپوگرافی، اقلیم و ساختار شهری بسیاری از شهرهای جهان امکان آغاز و یا تقویت عبور مرور دوچرخه را به سادگی 

و نقل را بر  ز بار حملو ارزانی فراهم می کنند. عالوه بر مزایای مستقیم عبور و مرور دو چرخه در شهرها می توان بخشی ا

 عهده ی آن ها گذاشت.

درصد رفت و  37ه است باعث شد 0222وسایط نقلیه در سال  به عنوان مثال در شهر کپنهاگ کنترل عبور و مرور

 آمد به محل کار با دوچرخه انجام شود.

ه است. ه شدت تقویت شدبیا عبور و مرور پیاده و دوچرخه در نتیجه ی سیاست کلی ترافیک بدر بوگوتا واقع در کلم

برای افزایش  -با سرمایه گذاری های نسبتاً پایین-یم بسیاری از کشورهای در حال توسعهاین نشان دهنده ی ظرفیت عظ

 تحرک اکثریت ساکنان و در همان حال کاهش تأثیر بر محیط است.

 یک پیش نیاز اساسی برای یک سیستم حمل و نقل عمومی خوب فضای شهری خوب

نظام حمل و نقل مناسب دو روی یک سکه هستند. کیفیت سفرهای رفت و برگشت توقف گاه هری خوب و منظره ش

 ها و ایستگاه ها تأثیری مستقیم بر کارآیی و کیفیت نظام حمل و نقل عمومی دارد.

ناسب کل سفر از خانه به مقصد و برگشت باید در تمامیت خود دیده شود. مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری  م

 برای حصول اطمینان از آسایش و حس امنیت عناصر مهمی هستند. -در روز و شب–ستگاه ها یو تسهیالت مناسب در ا

 نوسازی های حمل و نقل محور

در سرار جهان با تمرکز روی برهم کنش ساختارهای پیاده روی و دوچرخه سواری  و شبکه ی ترافیک روی  برنامه 

 شود.های حمل و نقل محور کار می 

ل و نقل محور نوعاً در اطراف نظام ریلی سبک ساخته می شوند که با مجموعه های نسبتاً پر تراکم شهرهای حم

کافی در یک فاصله ی پیاده و دوچرخه ی تأمین مسکن و دفاتر کاری  یمحاط شده است. این ساختار پیش نیازی است برا

ور که دارای فواصل پیاده روی کوتاه و فضای شهری مناسب ی حمل و نقل مح تگاه ها. شهر های فشردهسمنطقی تا ای

 هستند مزایای محیطی بسیاری مانند کوتاهی خطوط و کاهش مصرف زمین در بر دارند.



ونیز یک شهر پیش از هجوم اتومبیل ها شهرهای قدیمی همگی شهرهایی کارآ با توسعه ی حمل و نقل محور بودند. 

مومی با اتوبوس های آبی انجام می شود که از مسیر های زیادی با توقف های مکرر نمونه ی کالسیک است. حمل و نقل ع

 322-022ش از در هم تنیده ی حمل و نقل خوب ایجاد می کنند. هیچ نشانی ای در شهر بی استفاده کرده و یک شبکه

یدان های زیبا بخش مهمی از کل وقف گاه اتوبوس آبی فاصله ندارد و راه رفتن در طول خیابان ها و ممتر از نزدیک ترین ت

 سفر به حساب می آید.

 

 

 فضای شهری و پایداری اجتماعی

پایداری اجتماعی مفهومی وسیع و پرسش برانگیز است. بخشی از موضوع این است که برای گروه های مختلف جامعه 

تفاده از دم بتوانند در کنار اسکه مرفرصت برابر برای دسترسی به فضای عمومی شهر و گشتن در شهر فراهم شود. هنگامی 

راه بروند و دوچرخه سواری کنند، این برابری افزایش می یابد. کسانی که اتومبیل ندارند باید وسایل حمل و نقل عمومی 

گزینه با ای به آن ها داده شود که  و فرصت گذران زندگی روزمره به آن چه در شهر موجود است دسترسی داشته باشند

 و نقل محدود نشده باشد.های ضعیف حمل 

در فضای همگانی در « دیگران»برای مالقات پایداری اجتماعی یک بعد دموکراتیک نیز دارد که دسترسی برابر را 

اولویت قرار می دهد. فضای همگانی پر کشش و در دسترس پیش نیازی کلی است که به صورت یک بستر جذاب برای 

 ه رسمی عمل می کند.مالقات های برنامه ریزی شده و نیز غیر

 نیازهای بنیادی و پایداری اجتماعی 

طبیعتاً تفاوت هایی بین نیازها و فرصت های شهرهای فقیر و ثروتمند دنیا وجود دارد. تأکید بر این نکته الزم است 

ب برای همه، که کشورهای توسعه یافته باید بیشتر بر پایداری اجتماعی، به عنوان پایه ای برای ایجاد شهری کارآ و جذا

 متمرکز شوند.

در جوامع شهری کم درآمد مشکالت عاجل تراند چون فاصله ی بین فقیر و غنی بسیار وسیع است و فقر گسترده 

نیازمند اولویت بندی فرصت های گروه های جمعیتی به حاشیه رانده شده را محدود می کند. حل مشکالت این جوامع 

کلمبیا در دوره ی حدود سال  الیق است، همان طور که در بوگاتای و رهبریدوباره منابع، سیاست های شهری نظری 

 نشان داده شد. 0222

 شهر های سرزنده و پایداری اجتماعی

ه های پایداری اجتماعی را نیز تقویت می کنند. شهر سرزنده خلق شهری سرزنده هستند، از برناماصولی که پشتیبان 

شینی به اجتماعات دربسته مقابله کند و ایده ی شهری در دسترس و جذاب را تالش می کند با تمایل مردم به عقب ن

برای همه ی گروه های جامعه تقویت می کند. هنگامی که مردم با تنوع اجتماعی مواجه شوند و با سهیم شدن در فضای 



اری نیز بر تفکر در شهری یکسان فهم بیشتری از یکدیگر به دست آورند شهر عمل کردی دموکراتیک دارد. مفهوم پاید

 برای همه وجود داشته باشد.فضا  و . شهر باید جامع باشدداللت داردمورد نسل های آینده 

برای دست یابی شهرها به پایداری اجتماعی تالش ها باید بسیار فراتر از ساختارهای فیزیکی باشد. اگر بنا باشد شهر 

کارکرد درستی داشته باشد الزم است تالش ها بر تمامی جنبه ها  متمرکز شود: از محیط فیزیکی و مؤسسات اجتماعی 

 ا از محالت منفرد و کل جوامع شهری تأثیر بسزایی دارند. گرفته تا جنبه های فرهنگی کم رنگ تر که بر درک م

 فضای شهری خوب: سهمی ارزشمند در سیاست سالمت

تغییرات فراوان جامعه در دنیایی با اقتصاد توسعه یافته  بر هم کنش سالمتی و طراحی شهری موضوع جامعی است.

 ا حد زیادی جایگزین کار یدی گذشته شده است.ت منتهی شده اند. کار بی حرکت ت سالمتمشکالت جدیدی در سیاس به

مبیل ها بیش از پیش بر شیوه ی حمل و نقل غالب شده اند و فعالیت های ساده ای چون باال رفتن از پله بصورت روز اتو

 تماشای در خانه در یک صندلی راحتی، که نیزر جایگزین شده اند. اگر زمانی را افزون با باال رفتن با پله برقی و یا آسانسو

کنیم، مدلی خواهیم داشت که در آن بسیاری از مردم برای استفاده از بدن و انرژی  منفعل تلوزیون سپری می شود اضافی

شان بطور روزانه فرصت طبیعی ندارند. عادت های نادرست تغذیه، پرخوری و خوردن غذاهای چرب اغلب مشکل را دو 

 چندان می کنند.

چاقی تاریخ ری تأیید می کنند که این مشکل به نسبت همه گیر است. دنبال کردن کشورهای جهان یکی پس از دیگ

ایالتی به ایالت دیگر همه گیر در ایاالت متحده ی آمریکا ما را به نتایجی حیرت آور می رساند. این مشکل طی سال ها از 

ی آمریکا تعداد افرادی که در گروه  گسترده شده است و وضعیت در هر ایالت به تدریج  بدتر می شود. در ایاالت متحده

بتال به چاقی به شدت افزایش نسبتاً ثابت بوده است اما تعداد افراد م 0692دارای اضافه وزن قرار می گیرند از دهه ی 

ه است. بیمار مبتال به چاقی به افرادی اطالق می شود که شاخص وزن بدن آن ها باالتر از سی است: این استانداردی یافت

از هر ده نفر  0672که توسط سازمان بهداشت جهانی و دیگر مؤسسات مورد استفاده قرار می گیرد. در دهه ی است 

 ، این نرخ به یک نفر از هر سه نفر افزایش یافته است.0222-0227آمریکایی یک نفر مبتال به چاقی بود. در دوره ی سال 

سال طی سه دهه،  00تا  9کودکان دارای اضافه وزن بین  این الگو به خصوص برای کودکان نگران کننده است. تعداد

 سال سه برابر شده است. 06تا  00، دو برابر و جوانان بین 0229تا  0622از 

در ده سال گذشته، این گونه مشکالت سالمت مربوط به شیوه ی زندگی به سرعت به سایر نقاط جهان با اقتصاد و 

ی در کانادا، استرالیا، و نیوزلند گسترده بوده و در محدوده های دیگری چون جوامع مشابه منتقل شده است. مسأله چاق

آمریکای مرکزی، اروپا و خاور میانه به سرعت رو به گسترش است. در انگلستان حدود یک چهارم جمعیت بزرگسال، در 

 مکزیک حدود یک سوم و در عربستان سعودی یک سوم کل جمعیت به چاقی مبتال هستند.

به عنوان بخشی از الگوی روزانه ی فعالیت بسیار پر هزینه است: کاهش کیفیت زندگی، افزایش شدید  حذف ورزش

 هزینه های درمان و عمری کوتاه تر.

 

 



 ورزش در مقام دلیل، انتخاب و فرصت تجاری

ن این دیگر راه حل این مشکالت جدید این است که افراد خود به دنبال فعالیت های فیزکی و ورزش روزانه باشند چو

بود. مردم در اوقات فراغت « دویدن» 0222جزئی الزم از زندگی روزانه نیست. در دانمارک محبوب ترین ورزش در سال 

خود آرام می دوند و در مسیر ها و پارک ها تجمع می کنند: جایی که می توانند سهم ارزشمندی در سطح فعالیت در 

را برای ورزش کردن انتخاب می کنند و کیفیت و یا باشگاه های بدنسازی شهرها داشته باشند. سایر مردم ورزش منظم 

زندگی ارتقاء می یابد. بسیاری دیگر از مردم تجهیزات ورزشی شخصی خود را تهیه کرده و در خانه دوچرخه سواری می 

تی مهم، تبدیل شده کنند، قدم می زنند و می دوند. ورزش کردن به یک فعالیت روزانه ی مهم و فراگیر، هم چنین تجار

 است.کل این توسعه منطقی برای فرد و جامعه مناسب است، اما راه حل های فردی و خصوصی محدودیت هایی دارند.

ورزش داوطلبانه به زمان، عزم راسخ و نیروی اراده نیاز دارد. گزینه های منظم و تجهیزات نیز نیاز به صرف هزینه 

سنی می توانند بر این چالش ها فائق آیند اما بسیاری از مردم زمان، پول انرژی الزم دارند. برخی از گروه های اجتماعی و 

اغلب « عاشقان بدنسازی»ندارند و در طول زندگی، معموالً دوره هایی هست که مردم به آن اندازه که باید ورزش نمی کنند.

بزرگساالن و بطور گسترده در جوانان شایع کمبود شدید ورزش در کودکان سالم و از نظر فیزیکی فعال اند اما مشکالت 

 است.

 ورزش به عنوان بخشی طبیعی از زندگی روزمره

نیم مردم را به صورت ابا وجود مشکالت کهنه و نو، یک جنبه مهم از سیاست کلی سالمت در دسترس است. می تو

روزانه شان فرا بخوانیم. طبیعتاً  گسترده و اندیشمندانه به راه رفتن و دوچرخه سواری، در حد ممکن، در فعالیت های

د که با ارائه ی وبه شکل مسیرهای با کیفیت دوچرخه سواری و پیاده روی ش دعوت ها باید شامل زیرساخت های فیزیکی

 اطالعات به مردم در مورد مزایا و فرصت های ناشی از استفاده از تأمین انرژی شخصی برای حمل و نقل همراه می شود.

از جمله کپنهاگ و ملبورن، اهداف کلی را ارائه کرده اند که ضروریات یک دعوت صمیمانه را  شهرها،از  اخیراً تعدادی

به راه رفتن و دوچرخه سواری در حد ممکن در نواحی شهری موجود و جدید تعریف می کند. در برخی شهر ها از جمله 

و فرهنگ شهری در جریان است، به طوری که عبور تالش ها برای ایجاد یک زیر ساخت نیویورک، سیدنی و مکزیکو سیتی 

 و مرور پیاده و دوچرخه بتواند در الگوی روزانه جایگاه برجسته ای داشته باشد.

این شهر ها بهسازی ها را اولویت بندی کرده اند. شبکه ی پیاده را با پیاده روهای فراخ تر ارتقاء داده اند. سطح ها 

ده اند. موانع غیره ضروری پیاده رو را رفع و تقاطع های خیابان را ون سایه دار را هرس نممناسب تر ایجاد کرده اند. درختا

ارتقاء داده اند. هدف ایجاد مکان راه رفتن ساده، بی دردسر و ایمن در هر زمانی از شب و روز است و ضمناً راه رفتن باید 

 لذت بخش تر هم شود. در فضایی زیبا با تجهیزات شهری خوب، جزئیات و نورپردازی مناسب

، هزاران کیلومتر مسیر و راه مناسب دوچرخه برای دوچرخه سواران در همه جای در سال های پس از هزاره ی دوم

 جهان طراحی شده است که سفری بی دردسر، سریع و امن را درون شهرها ممکن می کند.

وی و دوچرخه سواری دورنمایی واضح و معموالًدر ناحیه های شهری جدید اتخاذ سیاست دعوت مردم به پیاده ر

ممکن به نظر می آید، اما اگر قرار است این دعوت معنایی داشته باشد تفکر خالق فراوان و روندهای جدید برنامه ریزی 



ضروری است. نباید فراموش کرد که ده ها سال است که برنامه ریزان شهری در همه جای جهان به برنامه ریزی انحصاری 

 و مرور اتومبیل خو گرفته اند. برای عبور

به راه رفتن و دوچرخه سواری نیازمند تغییری در فرهنگ برنامه ریزی است. طراحی دعوت های متقاعد کننده 

شهرهای جدید باید با طراحی کوتاه ترین و جذاب ترین ارتباطات دوچرخه سواری و پیاده روی آغاز شده و سپس به سایر 

ابعاد فضایی کوچک تر،  با د. نتیجه این اولویت برنامه ریزی محالت جدید شهری فشرده تر ونیازهای حمل و نقل بپرداز

خواهد بود. به عبارت دیگر زندگی، کار و حرکت در این محالت بسیار جذاب تر از اقامتگاه های شهری خواهد بود که با 

فضا نیز پیش از ساختمان ها، مورد توجه قرار  استانداردهای رایج امروز ساخته شده اند. زندگی باید پیش تر از فضا، و

 گیرد.

همه شنیده ایم که میگویند: خوردن یک سیب در روز انسان را از پزشک بی نیاز می کند. توصیه ی امروزی برای 

قدم راه رفتن در روز است. اگر ناحیه های شهری قدیمی و جدید طوری طراحی شوند که عبور و  020222زندگی سالم تر 

پیاده و یا ترکیبی را از عبور و مرور پیاده و دوچرخه به گونه ای ترغیب کنند که به راحتی بتوانند نیازهای حمل و  مرور

 نقل روزانه را ارضاء کنند، بسیاری از مشکالت سالمتی کاهش می یابد و کیفیت زندگی و شهر باال می رود.

اده انجام می شد. راه رفتن وسیله ی گشتن در شهر و در شهر های قدیمی تقریباً همه ی عبور و مرور با پای پی

مکان مالقات، تجارت و فضای حرکت بین کاربری های  زه ی جامعه و مردم بود. فضای شهریوسیله ی تجربه ی هر رو

 مختلف شهر بود. سفر با پای پیاده خصوصیت مشترک همه بود.

ک روز عادی ساده است. این فاصله به علت غنی بودن قدم راه رفتن در ی 020222یا حتی  050222، 020222در ونیز 

 . تنها راه می روید.هایی که در مسیر وجود دارند و فضای شهری زیبا کش درا و خسته کننده نیست محرک

 نتیجه گیری

با توجه به دستاوردهای این مقاله یک عنصر حیاتی در سیاست کلی سالمت باید راه رفتن و دوچرخه سواری در شهر 

ش کیفیت زندگی و کاهش هزینه های درمانی قابل یثابه ی یک انتخاب واضح باشد. مزایای این سیاست برای افزابه م

 توجه است.

پیاده مداری و اهمیت دادن به انسان و حضور او در فضا باعث می شود هویت از دست رفته ی شهرهای امروزی بر 

 گردد و تعامالت اجتماعی صورت بگیرد.

اجتماعی کلیدی را تقویت می کند. دعوت به پیاده روی و سیاست شهری، کیفیت شهر و اهداف تنها یک تغییر 

دوچرخه سواری در شهرها عالوه بر دیگر مزایا می تواند به سرعت و به ارزانی انجام شود. این موضوع مشهود است، به 

 سرعت منتقل می شود و خط مشی مناسب برای همه ی کاربران شهر است.

ها حرف کافی نیست و باید چارچوب های فیزیکی خوبی ایجاد شود. و مهم تر از همه باید از صمیم قلب برای البته تن

در شهرها، به عنوان بخشی از برنامه ی روزمره شان، تالش شود. دعوت لغت دعوت مردم به راه رفتن و دوچرخه سواری 

  حیاتی است.-چشمدر تراز -کلیدی است و در این رابطه کیفیت شهر در مقیاس خرد
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