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 :چكیده
 از یكی است شده توجه نآ زیرساختهای وه به این موضوع الیفک زندگی بشری است هموارونقل جز حمل

 با کهشود می سعی ونقل حمل در برنامه ریزی است ونقل حمل بخش همین پایدار توسعههای ستون

 گیرد کهمی صورت زمانی هم سازگاری این. باشد داشته بیشتری سازگاری پایدار توسعه هایشاخص

 شامل کهبا سه بخش  ارتباط در پایدار نقل و حمل. کند وارد طبیعت و زیست محیط به کمتر ایخدشه

 بین تعادل ایجاد و رسیدن دنبال به پایدار نقل و حمل و است محیطی زیست و اجتماعی، اقتصادی مسال

-وشاخص پایدار نقل و حمل بتوان حدودی تا که است این بر سعی پژوهش این در سه بخش است این

 در شود بیان دارد وجود این سه بخش بین که ارتباطی و شود داده حتوضی های پایداری حمل و نقل

شود. همچنین به راهكارها و اقدماتی در راهكارههای جهت دستیابی به حمل و نقل پایدار ارایه می انتها

 شود.کشورها دیگر انجام شده است بیان می

 

 ونقل.  حملهای پایداریپایدار، شاخصونقل، توسعهحمل های کلیدی:واژه
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 مقدمه -1

ی اقتصادی و های گریزناپذیر هر اجتماع انسانی است که موجب پویایی توسعهونقل از ضرورتحمل

توسعه پایدار به طور عام و حمل و نقل پایدار به طور خاص، در جست و جوی یافتن گردد. جتماعی می

ی تسهیالت حمل و و آینده( در عرصههای محیطی، اجتماعی و اقتصادی )در زمان حال توازنی میان کیفیت

هایی برای کاهش نقل است. در واقع برنامه ریزی و طراحی حمل و نقل پایدار به دنبال دستیابی به راحل

شود های مختلف است. بر همین اساس، رویکرد حمل و نقل پایدار به رویکردی گفته میعوارض در بخش

گذارد و دهد، به ظرفیت قابل تحمل احترام میی را انعکاس میاجتماع –های محیطی ها و هزینهبازتاب"که 

-بین نیازهای جابه جایی و ایمنی و نیازهای دسترسی، کیفیت محیطی و سرزندگی توازن بر قرار می

 (.6: 1331)سلطانی،"کند

بسیاری از صاحبنظران به دلیل اهمیت حمل ونقل در بخش اقتصاد، صنعت، سیاست و حتی نظامی ان 

  توسعه نتیجه در باشد کارامدترونقل حمل که قدر هرچه کهپایدار می دانند و معتقدند ربنای توسعهرا زی

 نظر از و سود- هزینه رظن از کارایی بیشترین بایست می ی جایههرجابه دیگر عبارتی به است فراگیرتر

 با ارتباط در که شود ترپررنگ دتوانمیونقل حمل نقش زمانی. باشد داشته را زیست محیط با سازگاری

 برمصرف منطبقونقل حمل های سیستم که زمانی رو این از باشد زیستطمحی،  ملی اقتصاد ، عمومی هرفا

 در پایدارهتوسع مباحث در صورت این در باشد محیطیتزیس شرایط و موجود هایانرژی و سوخت بهینه

 روزونقل حمل اهمیت دارد کاال تجارت در ایدهرگست ظرفیت اینکه دلیل به امروزه .گیردمی قرار اولیت

 (.1331: 1332شده است)استاد جعفری، ترافزون

بخش عظیمی از توسعه اقتصادی یک منطقه از جمله تقسیم کار، تخصصی شدن کارهاووغیره و...به 

 در است توجه قابل ملی و داخلی ناخالص تولید در نقل و حمل اقتصادی نقشونقل وابسته است. حمل

 1تا  5بین ایران در درصد 7تا  5 توسعه حال در کشورهای در درصد 11تا  11بین اروپایی کشورهای

 (. 123: 1315مرصومی نفیسه ؛ بهرامی رحمت ا... درصد است ) 

 

 اهداف و ضرورت پژوهش -2

شی برای ونقل پایدار( را تالپایدار )و در همین راستا حملدر تعریف مشترک پایداری، می توان توسعه

-دستیابی به حملهای محیطی، اجتماعی و اقتصادی )در زمان حال و اتی( دانست. ایجاد توازن بین کیفیت

های بین های انحصاری هر کشور و تفاوتونقل پایدار در کشورهای مختلف مستلزم توجه به ویژگی

برای تحقق توسعه های بشری، بستر مهمی مناطق مختلف است. شهرها به عنوان مهمترین سكونتگاه
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روند. توزیع بهینه شهرها در پهنه سرزمین و برخورداری از خدمات متناسب با پایدار به شمار می

ها را از تواند ضمن افزایش دسترسی برای ساکنان، آنها میمراتب و نقش عملكردی آنسلسله

-ریزی حملشهری و برنامه های برنامه ریزیهای زیاد و طوالنی بی نیاز کند. با تلفیق سیاستمسافرت

توان ضمن حفظ کیفیت محیط شهری، سطح مناسبی از دسترسی را برای شهروندان فرآهم ونقل می

پایدار مطرح تواند و باید به عنوان ابزاری برای دستیابی به توسعهونقل میی حملنمود. بنابراین مولفه

و حتی سیاسی و نظامی جوامع امروز به  ونقل در ساختار اجتماعی، اقتصادیگردد. اهمیت شبكه حمل

 دانند.پایدار هر جامعه میای است که کارشناسان آن را زیر بنای توسعهاندازه

 

 روش پژوهش -3

ریزی، طراحی، مدیریت سیاست گذاری( می تواند به عنوان ابزاری برای ونقل )برنامهموضوع حمل

حمل و نقل پایدار نیازمند یک تغییر پارادایم است، یعنی دستیابی به  پایدار تلقی شود .دستیابی به توسعه

تحلیلی است. در  –تغییر در نحوه تفکر به مسائل و همچنین نحوه حل مسائل. روش این پژوهش توصیفی 

های آن ابتدا مفهوم حمل و نقل پایدار بیان شده و به بیان برخی از اثرات مثبت حمل ونقل پایدار و ویژگی

  . تواند به حمل و نقل پایدار بیانجامد مطرح شده استر پایان به ارائه راهکارهایی که میپرداخته شده و د

 

 مبانی نظری پژوهش: -4

-ونقل پایدار تشریح میهای اقتصادی دو رویکرد متفاوت را نسبت به حملسازمان توسعه و همکاری

شود که این نسل دهد. ادعا میور میمان 1رویکرد فن ساالر که عمدتا حول محوری به نام هاپیر خودروکند 

برابر کارآمد تر از نسلی فعلی است و دارای مزایای  21تا  15خودرو از نظر مصرف سوخت در حدود 

باشد. رویکرد دوم بر دیگری همچون ایمنی، ارزانی قیمت، راحتی، طول عمر باالتر و زیبایی ظاهری نیز می

تواند از طریق بهبود زیر تگی به خودرو است. این هدف میمبنای کاهش فعالیت و در نتیجه کاهش وابس

ها های دیگر سفر، اصالح الگوهای کاربری زمین و تاکید بر اصالح عادتهای مربوطه، ارتقای روشساخت

توان این دو رویکرد را به ترتیب می (.Winsters, 2004:39)و سبک زندگی شهروندان حاصل شود

م نهاد. توجه صرف به یکی از این رویکردها، کافی نیست. به طور مثال، حتی رویکرد تقلیل گرا و جامع نا

تواند مشکالتی ناشی از کمبود دسترسی به خدمات شهری را حل ی گسترده از هایپر خودروها نمیاستفاده

وابستگی  ها، میزانرود که به دلیل ارزانی استفاده از این نوع خودروها و مزایای دیگر آنکند؛ حتی بیم آن می

                                                           
1  Hypercar 
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سه سناریو برای دستیابی به حمل و نقل (. Litman and Burwell,2006:331شهروندان به خودرو افزایش یابد)

 پایدار قابل پیگیری است:

 با موتور احتراق بهتر(.ها خودروهای ونقل مانند سوختی فن اوری)تغییر در فن اوری حملسناریو 

 کنندگان( استفاده سناریوی انسانی )تغییر در الگوهای رفتاری 

 )تغییر در فن اوری و رفتار همراه با هم( سناریو ترکیبی Geurs and Wee,2000:52.) 

پایدار نقلوونقل و رویکرد حملی تفاوت میان رویکرد سنتی )معمول ( حمل: مقایسه1جدول

 (.171: 1331سلطانی،)

 
 رویکرد حمل و نقل پایدار رویکرد سنتی)معمول(

 رویکرد بخشی به دسترسی ه جابه جاییاولویت بخشی ب

 سفر هم به عنوان تقاضای مشتق شده و هم فعالیت دلخواه ارزشمند سفر به عنوان تقاضای مشتق شده

اولویت بخشی به ابعاد فیزیکی دسترسی و تاکید 

 بر دسترسی فیزیکی

اولویت بخشی به ابعاد اجتماعی و تاکید بر دسترسی فیزیکی، اجتماعی 

 کیوالکترونی

 انسان محوری ترافیک محوری

 ایتوسعه بر اساس نظام محله توسعه بزرگ مقیاس

 اختالط کاربری و فعالیت هامنطقه بندی و تفکیک فعالیت

 خیابان به عنوان فضای عبور و بستر گفتگو خیابان به عنوان فضای عبور

با رعایت سلسله مراتب شبکه و مدیریت  های انجام سفرتسهیل تمام گزینه روان سازی و تخلیه ترافیک موتوری

 تقاضای ترافیک

 تلفیق انسان و ترافیک و آرام سازی ترافیکی جداسازی انسان و ترافیک

 افزایش ایمنی سفر افزایش سرعت سفر

 سفر در زمان موجه و منطقی سفر در کوتاه ترین زمان

 مدیریت محوری تقاضا محوری

 های حمل و نقل عمومی توسعه زیرساختهای سیستم ایهای جادهتوسعه معابر و زیرساخت

 های حمل و نقل بر مصرف کنندگان واقعی تحمیل هزینه های حمل و نقل بر تمام شهروندانتحمیل هزینه

توسعه فناوری، تصحیح الگوهای رفتاری و تشدید مقررات برای کاهش  توسعه فناوری برای کاهش عوارض خودرو

 عوارض خودرو

 

معتقد است شهرهای جهان سوم به دلیل برخورداری از شکل فشرده، تراکم باالی جمعیت و بنیسر 

پایدار شهری هستند. های مسکونی خودکفا دارای پتانسیل الزم برای دستیابی به توسعهفعالیت داشتن محله
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جتماعی و محیطی های ادر حال توسعه، نگرانی از رشد اقتصادی فراتر از نگرانیاما در بسیاری از کشورهای 

پیامدهای مخرب رشد اقتصادی کمتر مورد توجه قرار (.Banister,2005: 205مطرح است و به همین لحاظ، 

های توسعه های اداری از کارآمدی الزم و ضمانت کافی برای اجرای سیاستگیرد. عالوه بر آن سیستممی

 پایدار برخوردار نیستند

 

 ونقل پایدار:مفهوم حمل -7

اقتصادی ) در زمان های محیطی، اجتماعی و وجوی یافتن توازنی میان کیفیتایدار در جستپتوسعه

محیطی، اجتماعی و اقتصادی باید به حالت های حال و اتی ( است. با این حال، این که کدام یک از جنبه

ف پایداری تعادل برسند، زیاد واضح نیست. یک مشکل مهم با پایداری این است که تامین یکی از اهدا

)رشد اقتصادی، حفاظت محیطی یا برابری اجتماعی( ممکن است در تعارض با هدف دیگر باشد. به عنوان 

های شریانی با هدف تسهیل انتقال کاال و دستیابی به رشد اقتصادی، ممکن است دارای مثال، ساخت راه

و نقلی متفاوت، همواره در یک های محیطی و حمل پیامدهای ناگوار محیطی باشد. امکان دارد که سیاست

حمل ونقل پایدار به این معنی  در ادامه باید گفت که مفهوم(. Beella and Brezet, 2007: 67راستا نباشند)

ی اهداف های یکپارچه، پویا، پیوسته و در بردارندهها و دستورالعملای از سیاستاست که مجموعه

و و استفاده موثر از جهت رفع نیازهای حمل  یع عادالنهاقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است که توز

های حمل و نقل های اتی را به همراه داردممکن است تنها در پایداری ماهیت سیستمنقل جامعه و نسل

هایی مانند مصرف انرژی، تولید دی اکسید کربن، (. شاخص1331:212خالصه شود)استادی جعفری،رصافی 

د، ایمنی ترافیک و غیره آنچه واضح است این است که هدف برنامه ریزی حمل تخریب زمین، تولید پسمان

های اجتماعی، اقتصادی و محیطی از یک سو  و هماهنگ ونقل پایدار، کاهش عوارض حمل و نقل در بخش

های یک جامعه و منابع موجود، از سویی دیگر ساختن رشد پویای بخش حمل و نقل با سایر بخش

تعاریف موجود در مورد حمل و نقل پایدار از نظر مفهومی متفاوت بوده و در (. 13: 1317است)کیانژاد، 

بیشتر موارد توصیفی و خروجی محور هستند تا تحلیلی و فرآیند گرا. برای دستیابی به عملکردایی بیشتر در 

و نقل  های بیشتری روی کمی کردن عناصر مختلف سیستم حملتعریف حمل و نقل پایدار، بایستی بررسی

  (.zuidgeest et al,2000:8)پایدار صورت گیرد

 39: 1931منبع: سلطانی،  ونقل پایدار ::تقابل بین پارامترهای حمل1شكل
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 مشکالت حداقل با خدمات و کاالهها و مسافر جایی جابه و کارای افزایشونقل پایدار هدف حمل

 مبدل بزرگ بحران یک به نزدیک یندیآ در ردنگی قرار ر مورد توجه پایدا نقل و حمل اگر است دسترسی

 سریع جایی جابه: نمود تعریف گونه این را پایدار نقل و حمل جمله یک در وانتمی کلی طور به. شودمی

 محیط در تواندمی که مضراتی از کاستن خدمات و نمودن حداکثر با همراه هاهزینه نمودن حداقل با مردم

 زیر شرح به نآ ارکان و پایدار نقل و حمل1336جهانی  بانک گزارش درهمچنین  گذارد برجای ستیز

-سرمایه اقدامات، سازمانی، ساختار بودن مناسب شامل که مالی و اقتصادی رکننخست؛  است شده بیان

 بررسی شامل که اکولوژیکی و محیطی زیست رکندوم؛  .است نقل و حمل زیرساختهای برای گذاری

 مصرف کاهش روی که نقل و حمل مختلف اشکال انتخاب و لقن و حمل برای گذاری سرمایه چگونگی

 و حمل خدمات به دسترسی بودن برکافی که: اجتماعی رکنسوم؛  .گذاردمی اثر ها االینده انتشار و انرژی

 (. Marlon G. Boarnet 2008:31)ددار تاکید جامعه اقشار یهمه برای نقل

 

 ونقل پایدار:های حملشاخص-3

 مکانی، زمانی، جامعیت، همچون مختلفی ابعاد دارای که است پایدار توسعه زیربنایی: جامعیت الف(.

 که نظربگیرند در ئلامس این ی همه باید گیری تصمیم هنگام در باید ذی نفعان آن که است مکانی و بخش

 .اندبرداشته را اساسی گام باشند داشته توجه نکته این به اگر

 ساماندهی ؛ که در این راستا باید اقداماتی صورت گیر که عبارتند از:کتحر جای به دسترسی ب(.

 جایی جابه نقلیه وسیله و انسان فیزیکی جایی جابه جای به، شهر فضایی سازمان تجدید و اراضی کاربری

 .نقل و حمل مشکالت مدنظرداشتن ،شهر افقی گسترش جای به شهر عمودی گسترش ،اطالعات
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  نقل و حمل ماتتصمی  سنج امکان ج(.

 (.126: 1315 بهرامی رحمت ا...)مرصومی نفیسه ،  نقلی و حمل گیری تصمیم مداری فرایند د(.

 اهداف حمل و نقل پایدار: -3

ونقل پایدار معادل کاهش وابستگی به خودرو است ز نظر دو محقق امریکایی، توماس و فوردهام حملا

 شود:و با اهداف زیرمحقق می

 راد به سفر )کاهش حجم و مسافت سفر(کاهش نیاز اف -

 های غیر موتوری و گروهی(تغییر در روش انجام سفر )از وسایل نقله موتوری به گزینه -

 (.37: 1311افزایش کارایی وسایل نقله موتوری )ازنظر مصرف انرژی و تولید آلودگی()رصافی،  -

 اند. از نظر اهداف مورد نظر، به هم نزدیکو پایدار دارای پیوند مشترک بوده ونقلپایدار و حملتوسعه
:ونقل پایدار : اهداف حمل2جدول شماره  

) Litman and Buewell, 2006:343-344( 

 

 راهكار هدف حمل و نقل پایدار هدف توسعه پایدار هدف کلی

 

 

 

 

سازگاری 

 محیطی

 کاهش آلودگی

کاستن از تغییرات 

 اقلیمی

کاهش آلودگی ناشی از 

 هازیر ساخت وسایل نقلیه و

 استاندارد سازی خودروها

 مالیات آلودگی

 سوخت جایگزین

 

 

 

 حفاظت حیات وحش

 

 

 

کاهش سطوح مورد 

 ی حمل و نقلاستفاده

 هاکاهش سطح پارکینگ

 کاهش استانداردهای ظرفیت معابر

 مدیریت عرضه و تقاضا

 هاطراحی هوشمند جاده

 تشویق توسعه درون بافتی و پر تراکم

 

 

و بهداشت 

سالمت 

 انسانی

کاهش صدمات 

 جسمی

 جلوگیری از تصادفات کاهش تصادف

 پیشگیری از وقوع تصادف

 مدیریت تقاضای ترافیک

 

 کاهش آلودگی هوا

 رعایت استاندارد آلودگی کنترل میزان آلودگی

 سوخت جایگزین

 مدیریت تقاضای ترافیک

 

افزایش تحرک 

 فیزیکی

افزایش حمل و نقل انسان 

 محور

رایط پیاده روی و دوچرخه سواری و ارتقا ش

 هاتشویق آن

 آرام سازی ترافیک
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 مدیریت تقاضای ترافیک

 

 

 

 

 رفاه اقتصادی

 

 

جابه جایی مصرف 

 کننده

تامین سرویس حمل و نقل 

 مورد انتظار

 فرآهم کردن دامنه انتخاب

کاهش تراکم ترافیکی و 

 موانع

 ای الزمتامین ظرفیت جاده

 تامین خدمات ترانزیت

 ریت تقاضای ترافیکمدی

 ارتقا پیاده روی و دوچرخه سواری

 بهبود خدمات تحویل کاال

 

 

 بازدهی

تسهیل جابه جایی کاال و 

 مواد اولیه

 تامین دامنه انتخاب

های زمینی، هوایی، دریایی و تامین ظرفیت جاده

 ریلی الزم

 هاتوزیع کارآمد فعالیت

 اولویت بخشی به ترابری

 مدیریت تقاضای ترافیک

افزایش سرمایه 

عمومی و کاهش 

 مالیات

کارآمدی خدمات و 

 تسهیالت حمل و نقل

 مدیریت و برنامه ریزی برای کارآمدی اقتصادی

 قیمت گذاری هدفمند

 

 

 عدالت

 

 عدالت در سطح افقی

پرداخت عوارض توسط 

 استفاده کنندگان

 قیمت گذاری هزینه مبنا

 تامین نیاز مصرف کنندگان داخلی

 دصادرات هدفمن

 

 عدالت عمودی

 قیمت و مالیات کم برای ترابری پایه قیمت گذاری پلکانی

تسهیل جابه جایی برای غیر 

 رانندگان

 های مختلف سفر تامین گزینه

 ایهای شهری چند گزینهطراحی محیط

 

 رفاه اجتماعی

 

 

سرزندگی و 

 همبستگی اجتماعی

تسهیل جابه جایی درون 

 ایمحله

 های نئوسنتیبرنامه ریزی خیابان

 آرام سازی ترافیکی

 طراحی خیابان انسان محور

 اختالط کاربری

افزایش قلمرو عمومی از 

 طریق اصالح شبکه معابر

 آرام سازی ترافیکی

 طراحی محله و خیابان انسان محور

 

 ونقل پایدار:مزیت حمل -11

-ملی، محیطعمومی، اقتصادفاهپایدار در ارتباط با عواملی همچون رپایدار در توسعهونقلنقش حمل

یابد از این رو انتخاب اجتماعی که به کارکردهای اساسی جامعه مرتبط است، اهمیت می زیست و تاثیرات

های موجود و شرایط زیست محیطی باشد ونقلی که منطبق با مصرف بهینه سوخت و انرژیهای حملسیتم
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ن برخورداری از شبکه حمل و نقل پویا، هماهنگ و سازمان پایدار قرار دارند. بنابرایدر اولویت اول توسعه

شود. بر این یافته یکی از معیارهای اصلی سنجش میزان توسعه یافتگی جوامع در جهان امروز محسوب می

ای که از شبکه حمل و نقل کارآمدتری برخودار باشد از توسعه فراگیرتر بهره خواهد مبنا جامعه

 وری بهره، زیرساختها شرایط به توجه با پایدار نقل و حمل مثبت هاییژگیو (. 27: 1364داشت)ساسان، 

 نهاآ از برخی به توان می کلی طور به اما باشد می نظر مورد کشور یا منطقه یافتگی توسعه میزان اقتصادی،

 ریو بهره افزایش، عمومی رفاه و خدمات به دسترسی، تولید های هزینه کاهشی، اقتصاد رشد: نمود اشاره

 به دسترسی؛ مستقیم اثر در که غیرمستقیم و مستقیمی اثرات دارای نقل و حمل زیرساختهای در خدمات

 یک به هامزیت این ارتقای منظور به ..و ،سرگرمی ،مدرسه بیمارستان به؛ مستقیم غیر اثر در و کار نیروی

 دارند مستقیمی یرابطه دیگریک با نقل و حمل و زمین کاربری تغییرات که چرا است نیاز منسجم راهبرد

 (.11: 1312د)جمعه پور محمود، دی وضوح به دیگری در توانمی را آن اثرات کنند تغییر اینها از یک هر

 

 :های حمل و نقل پایدارزیر ساخت -11

نیاز در این زمینه به سازی مسیرهای موردپایدار، امادهونقلنیازهای توسعه حملترین پیشمهم هاز جمل

 شود.ها اشاره میونقل است. که در زیر به انواع این زیرساختهای اصلی حملوان زیرساختعن

مسیر سبز قطعه بلند و باریکی است که اغلب جهت تفریح، عبور عابر پیاده و دوچرخه  مسیرهای سبز:

  رد.گیسواری و همچنین گاهی اوقات برای تراموا و وسایل نقلیه سبک ریلی مورد استفاده قرار می

 ها که از طریق خط کشی برای استفاده انحصاری از دوچرخه است.قسمتی از جادهمسیرهای دوچرخه: 

 که به عنوان راحل موثر در رفع چالش ترافیک شهری مورد توجه است.مسیرهای اتوبوس: 

 (.Bianco, Martha J, 1999: 83) ها و غیرهدر قالب قطارهای زیرزمینی، منوریل مسیرهای ریلی:

 ونقل پایدار:راهكارهایی در جهت سیدن به حمل -12

 اول امکانپذیراست دوگونه به رشد حال در جایی جابه نیازهای به پاسخگویی برای مدیریت تقاضا:

 با همراه تقاضا مدیریت اما است منطقی راه ظرفیت افزایش که هاستظرفیت افزایش دومضا، تقا مدیریت

 (.Marlon G. Boarent, 2008:89) نرسد نظر به منطقی است ممکن ظرفیت افزایش

-توان استفاده از مشارکتتنها راه رسیدن به آرمان جامعه سالم و توسعه پایدار را می مشارکت مردمی:

 باید شده گرفته انجام های سیاست تضمین برای(. 11: 1331 پور زرندی و دیگرانهای مردمی دانست.) 

 استفاده با هم است پایدارتر هم گیرد صورت مردمی مشارکت با اگر چراکه گیرد صورت مردمی مشارکت

 نآ از افراد مهاجرت از جلوگیری و منطقه پیشرفت باعث افتاده دور مناطق در های پتانسیل و امکانات از

(. به عبارت دیگر مشارکت عنصر کلیدی در 33:1316.)رصافی عباس ؛ شیمازرابادی پور شود می منطقه
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تواند هدف توسعه ار تلقی و از ان به عنوان حلقه گمشده فرایند توسعه یاد می شود که میفرایند توسعه پاید

(. دستیابی به حمل و نقل پایدار مستلزم 1312:123ی رسیدن به آن باشد. )جمعه پور محمود و هم وسیله

-تشکیل اتئالفارداه و عزم جمعی در سطح جامعه است. مشارکت آزادانه و فعاالنه تمام گروهای ذی نفع و 

های غیر رسمی از متخصیص، کارشناس، نمایندگان افکار عمومی، سیاستمداران، مدیران و فعاالن در زمینه 

تواند در شکل گیری فرآیند های وابسته همانند شهرسازی، محیط زیست و سالمت میحمل و نقل و حوزه

تغییر و پذیرش مسوولیت جمعی الزمه  مشارکتی برنامه ریزی حمل و نقل پایدار موثر باشد. آمادگی برای

 شروع این فرآیند است.

ی پایدار است که در این زمینه یکی دیگر از روش های رسیدن به توسعهونقل غیر موتوری: حمل

های غیر موتوری شود به عنوان نمونه تغییر منظر، طراحی محیط می تواند سبب تشویق و استفاده از شیوه

سواری برای لذت بردن و و سبب ایجاد جذابیت و تشویق قدم زنی و دوچرخه ها و معابر عبورفعالیت

گردد. که می بایست شرایط مطلوب آن فراهم شود از جمله حمل و نقل های محیط اطراف میکشف زیبایی

توان به)دوچرخه سواری ، پیاده(اشاره کرد راههای دوچرخه سواری که به سه نوع مختلف غیر موتوری می

توان به مسیر درجه سه دوچرخه سواری، مسیر درجه دوی دوچرخه گردد از جمله آن میندی میتقسیم ب

سواری )خط دوچرخه (، مسیر درجه یک دوچرخه سواری )دوچرخه رو یا راه مجزا( اشاره کرد.)احدی 

( در تهران با مشارکت بخش خصوصی این نوع از حمل و نقل به عنوان یک 1332محمدرضا؛ نادری امین 

  برنامه بلند مدت دنبال می گردد.
)کیلومتراژ( )معاونت حمل ونقل و 31سال -گانه 22: وضع موجود و چشم انداز مسیرهای دوچرخه در مناطق 1نمودار

 traffic.tehran.ir (.1931ترافیک شهری تهران سال 
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استفاده از مترو و در این زمینه همگانی به جای استفاده از وسایل شخصی: استفاده از وسایل نقلیه

و در برخی از کشورها قطار سبک شهری، منوریل علی الخصوص در کالنشهرها به دلیل  BRTهای اتوبوس

قیمت پایین مدنظر است همچنین افراد برای فرار از ترافیک بیشتر مایل به استفاده از این وسایل هستند 

-یط زیست و ایمنی در سفر افزایش بهرهباعث صرفه جویی در وقت و هزینه و کاهش صدمات وارده به مح

 (.1332شود)محمدرضا احدی ؛ نادری امین وری و کارایی عملکردی می

 

 پایدار:ونقلهای حملویژگی -12

 دوچرخه از استفاده و غیرموتوری وسایل نآ درونقل سالم و فاقد االیندهاست در  شهر پایدار حمل

 نآ در روی پیاده ی، سوار دوچرخه همچون ییهافعالیت که شدبا ایگونه به باید پایدار شهر ت.اس رایج

 نقل و حمل به رسیدن برای شهر کالبدی شکل باید منظور این به رسیدن برای شود ترویج و باشد رایج

 مقصد به رسیدن همگانی، نقل و حمل به سریع دسترسی ایجاد چون امکاناتی جمله از د.شو اماده پایدار

 و تشویق برای زیبا و دلنشین فضاهای و سواری دوچرخه امکانات وجود ها،هزینه اقلحد با کوتاه زمان در

 در مهم مباحث از یکی نقل و حمل. است سواری دوچرخه مسیرهای ایجاد روی، پیاده برای افراد ترغیب

 و لحم .است چهره به چهره هایفعالیت برای افراد بیشتر تاکید پایدار لنق و حمل در پایداراست توسعه
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 به بتواند باشد افراد عالیق و هاخواسته و نیازها به توجه با که کند پیشرفت تواندمی زمانی پایدار نقل

 .یابند دست خود هایخواسته

 

 راهكارها و اقدامات انجام شده در کشورها برای رسیدن به حمل و نقل پایدار: -19
 سئول:-1-19

 برای تالش و شده اجرا ایگسترده طور به سئول در ترافیک سازیآرام هایی در راستای کاهشاجرای طرح

 سئول در هاطرح این از یکی اجرای مثال برای. است توجه جالب شهر این در سواریدوچرخه و رویپیاده تشویق

 رهبری به طرح نیا در. دینما خود آن از را پایدار نقل و حمل مسابقه جایزه سئول که گردید موجب 2116 سال در

 یک با بود، پوشانده شهر مرکز در اونچهاونگیچه رودخانه زمانی که مایلی چهار افراشته بزرگراه لیبک ردارشه

 انحصاری خطوط. است شده جایگزین عمومی یهادانیم و باال، کیفیت با یهاراهادهیپ رودخانه، نمای با پارک

 خطوط برای را ییهابرنامه شهری حکمرانی و شده احداث پرازدحام یهاابانیخ از مایل 36 طول در اتوبوس

 نموده آغاز شهری اتوبوس سیستم جانبه همه بهبود برای ترگسترده هایبرنامه از بخشی عنوان به اضافی اتوبوس

 به که است قرار سئول شهری درون هایاتوبوس تمامی شده گرفته نظر در یهاطرح براساس. (www.itdp.org)است

 هایآلودگی کاهش باعث ریلی خطوط گسترش عالوه به. شوند جایگزین CNG سوخت با هایاتوبوس لهیوس

 مسیرهای و دوچرخه از استفاده سهم توسعه جهت ایگسترده یهاطرح نیهمچن. گرددمی محیطی زیست

 (.Mok,2009:69) است شده ریزیبرنامه آتی یهاسال برای سواریدوچرخه

 کانادا:-2-19

نقل صورت گرفته است برای شهرها یک  در این کشور در زمینه حمل و دارییکی از اصول مهم پای

نقل به سمت  این شده است  حمل و در این چشم انداز سعی بر اندنظرگرفته ی درساله31چشم انداز 

توسعه پایدار نزدیک تر شود اصولی همچون ایجاد انگیزه برای دوچرخه سواری و پیاده روی و ایجاد تغییر 

ی که آنها تدارک دیدند شامل: کاهش های استفاده از اتومبیل های شخصی و.. مد نظر دارد برنامهدر نگرش

آلودگی هوا، کاهش مسافت، تشویق افراد برای استفاده از دوچرخه و پیاده روی، همچنین سرمایه گذاری در 

وسایل نقلیه عمومی و... زیرساختهای حمل و نقل، فراهم کردن امکانات با کیفیت برای استفاده افراد از 

 (.1313ریزی و توسعه پایدار شهری :گروه مطالعات برنامه

  

 گیرینتیجه -14

پیوسته در سطح اقتصادی کالن باعث افزایش رشد اقتصادی و بازدهی اجتماعی  ونقلحملتوسعه 

-هزینه های خصوصی بوده است و در سطح خرد نیز بهبود حمل و نقل به کاهشنسبت به سرمایه گذاری

های تولید و توزیع منجر شده که با توسعه فراگیر بازار، زمینه را برای پیدایش رقابت سالم افزایش داده 
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است. ضمن اینکه تکامل زیرساختهای حمل و نقلی در مناطق شهری به افزایش کارایی و بازدهی نیروی کار 

 گذاری سرمایه بایدمی نقل و حمل ریزیبرنامه در پایدار توسعه به رسیدن برایگردد. و سرمایه منجر می

 و حمل هدف به رسیدن تسریع جهت در همچنین گیرد صورت دقیقی های ریزی برنامه و متناسب و الزم

 رسیدن برای مهم ارکان از یکی که چرا کرد توجه پیاده و موتوری غیر نقل و حمل به باید پایدار نقل

 این در. داشت توجه مورد این به لحاظ همه از باید است ارپاید توسعه جهت در نقل و حمل ریریبرنامه

 که چرا داد قرار توجه مورد را محیطی زیست ،یاجتماع ،یاقتصاد جمله از مختلف هایبخش باید راستا

 شودمی افراد راحتی و رامشآ باعث اقتصادی، وری بهره افزایش کارها، کیفیت بهبود کارایی، شافزای باعث

 و هاهخواست با مطابق باشد پایدار توسعه اهداف راستای در واندتیم نقل و حمل ریزیهبرنام نیز زمانی

  .باشد افراد نیازها

 

 مراجع:

 انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین  نقل شهریوریزی حمل( اصول برنامه1332امین ) نادری ؛ احدی محمدرضا

 .معاونت پژوهش

 بخش در داریپا توسعه یها استیس یابیارز (،1331) رصافی امیرعباس ؛استادی جعفری مهدی 

، فصلنامه مشهد شهر: یمورد مطالعه ؛ییایپو ستمیس یها مدل از استفاده با یشهر نقل و  حمل

 .31مدیریت شهری، شمار

 و یداخل گذاران هیسرما جذب ریتاث ،(1331)محسن یاباد مزد ییطباطبا ن؛یحس یزرند پور 

 .شهر اقتصاد مجله ،یشهر داریپا توسعه بر یمردم هایمشارکت و یخارج

 (عوامل اصلی در فرایند توسعه پایدار: مردم، منابع، فضاها و نقش 1312جمعه پور محمود ،)

 مشارکت مردمی در آن، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی.

 ن با (، بررسی توسعه پایدار حمل و نقل در ایرا1311رزآبادی پور، شیما ) رصافی امیر عباس؛

 .2استفاده از تحلیل چند هدفی، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره یازدهم، شماره

 ، (، اقتصاد جابجاگردی، ناشر جهاد دانشگاهی، اصفهان.1364عبدالحسین )ساسان 

 ( مباحثی در حمل و نقل شهری با تاکید بر رویکر پایدار، مرکز نشر دانشگاه 1331سلطانی، علی ،)

 شیراز.

 ات برنامه ریزیو توسعه پایدار شهری ،ابتکارهای حمل ونقل پایدارشهری در گروه مطالع

 .21/17/13کانادا
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 (الگوی بهینه سیستم1317کیانژاد، سید قاسم ،) های حمل و نقل پایدار در کشورهای در حال

 توسعه، هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران.

  (، توسعه پایدار شهری، انتشارات پیام نور.1315بهرامی رحمت ا... )مرصوعی نفیسه ؛ 

  1331معاونت حمل ونقل و ترافیک شهری تهران سال traffic.tehran.ir 
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