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 چكیده

سعه الگوی سعه الگوهای از یكی همگانی ونقلحمل بر مبتنی تو ست شهری تو ستوار عمومی ونقلحمل محوریت بر که ا ست ا  این امروزه .ا

سیاری در رویكرد ستفاده جهان شهرهای از ب شود ا شد جوامع، همه در .می  سعه و ر سلجام و محدودیت بدون تو  دنبال به منفی تبعات ،ختهیگ

 زندگی جوانب از بسیاری و دارد یاگسترده ابعاد پایدار است. توسعه منفی اثرات این با مقابله برای پاسخی حقیقت پایدار در توسعه داشت. خواهد

 داشتندلیل به و انسان زندگی الینفک جزء عنوانبه حمل ونقل شده در زمینه پایداری، بههای انجام. در بسیاری از پژوهشردیگیبرم در را بشر

 یطیمحستیز و اقتصادی اصلی اجتماعی، بعد سه دارای ونقلحمل پایدار است. توسعه جامع، توجه شده کلیدی ابعاد با اشجانبههمه اندرکنش

ست. یک سیدن شرط دیدگاه، ا سعه به ر تأثیر  در ابعاد این از کدام هر .داندیم ابعاد این بین و هماهنگی تعادل برقراری را ونقلحمل پایدار تو

 .شده است اشاره ارتباط و تأثیر آن این نحوه مقاله به این در که هستند ونقلحمل با متقابل

 عمومی، توسعه شهری ونقلحمل، توسعه پایدار، ونقلحملسیستم ی: دیکل یهاواژه

 

 

 مقدمه -1

ضوع  ،شهرهاکالن روی پیش یهاچالش نیترمهم از  ست. اگر ونقلحملمو صاد جهانی موتور شهرهاکالن بپذیریم ا ستند، اقت  آنگاه ه

ست ونقلحمل شبكه ستم یناکارآمد مقابل، . درداردیم نگه کارآمد موتورها را این که ا  همانند محیطی جدی عوارض شهری، ونقلحمل سی

 موازاتبه . ازنظر تاریخی،دشویم شهر عملكرد یناکارآمدباعث  و داشت خواهد دنبال به را اقتصادی و اجتماعی پیامدهای منفی و هوا آلودگی

 مصرف افزایش همانند ی، عوارضیونقلحمل یهاتیفعال گسترش با آن، تبعبه و ابدییم نیز افرایش ونقلحمل به نیاز اقتصادی، توسعه و رشد

 از یكی عنوانبه ونقلحمل بارانیز و منفی اثرات برخی تشدددید یا و (. بروز1391)سددلطانی،  رندیگیم محیطی شدددت یهایآلودگ و انرژی

 نقلیه وسایل تراکم فراوان عنوان نمونه،شده است. به ریزانو برنامه کارشناسان اکثر توجه اخیر، باعث سالیان در ی کشورهابخش نیتریاساس

 ی مخربهاندهیآال انتشار و بدون جایگزین منابع این آستانه اتمام به شدننزدیک معضل فسیلی، یهاسوختباالی  مصرف و شهری معابر در

 (.1392)استادی جعفری،  کندیم گوشزد را هاآن از ناشی محیطیستیز

سعه پایدار صادیبه ،تو سان فعلی یطیمحستیاجتماعی و ز و معنای تلفیق اهداف اقت سازی رفاه ان شرط که برای حداکثر ست با این  به  ا

 .آسیب نرساندبرآوردن نیازهایشان در آتی  یهاتوانایی نسل



 در بخش پایدار توسدعه اسدت. شدده توصدیه سدتیزطیمح و جامعه بر ونقلحمل نامطلوب اثرات کاهش هدف با پایدار، توسدعه رویكرد

 ارزیابی محیط( و اجتماع )اقتصاد، شدهمطرح فرضشیپ سه درنظرگرفتن با آن یهاتیفعال و ونقلحمل سیستم که است معنی این به ونقلحمل

سعه پایدار ،گریدیعبارتبه  .شود ستمیونقلحمل بخش در تو سی ست ،  سخ ضمن که ا ضای پا سان، جابجایی به تقا  یژگیو اطالعات، و کاال ان

 (.1391باشد )سلطانی،  را داشته ستیزطیمح با سازگاری امنیت و ایمنی، ی،ریپذدسترس

 کشور در موضوع این انجام شده است؛ بررسی پایدار ونقلحمل مختلف درباره ابعاد کشورهای دنیا دیگر در متعددی مطالعات تاکنون اگرچه

سلطانی،  یتازگما  سامان1391دارد ) ست که ابتدا تعریفی ک(.  شكل ا سعه پایدار و ارتباط آن با دهی این مقاله به این  مطرح  ونقلحمللی از تو

 با ابعاد پایداری بررسی خواهد شد. ونقلحملشود، سپس اثرات می

 

 تحقیق پیشینه -2

 و بسیاری انجام شده است. می یهاپژوهشپایداری،  اهداف کردنبرآورده در نقش این سیاست همچنین ،ونقلحمل یسازكپارچهی با رابطه در

ستیس کنندیم ادعا ترافیكی، حل مشكالت در آن رویكرد و یكپارچه ونقلحمل اهداف تبیین رابرتز، با  با یكپارچه، ونقلحملراهبردهای  و هاا

سب ساخت، از ترکیبی منا سكینر، و پاتر .(May & Roberts, 1995) ابدییم تحقق یگذارمتیق اقدامات و زمین مدیریت، کاربری زیر  در ا

شارکتیونقلحمل یسازكپارچهی درآمدی بر»عنوان  با یامقاله  از یكی و اندپرداخته ونقلحمل ناپایدار روند بیان ابتدا به «بهتر درک جهت : م

انواع  یبنددسدددته به ی،سدددازكپارچهی و پایداری اهداف تبیین . سدددپس باکنندیمعنوان  ونقلحمل یسدددازكپارچهی را مؤثرترین راهكارها

 & Potterدهند )ارائه می پایداری افزایش منظوربه را راهبردهایی نهایتاً و پردازندیمپایداری  برآوردن اهداف در یک هر نقش و یسازكپارچهی

Skinner, 2000). سكولر شه به ظهور خود مقاله در ،ا  ,Schollerپردازد )یم آن انواع رویكرد و این ادعاهای و اهداف ی،سازكپارچهی اندی

 رویكرد اتخاذ اهمیت به آن، از ی ناشددیطیمحسددتیز اثرات و خودرو به وابسددته زندگی سددبک به علل گرایش بررسددی با (. هاین،2010

ستیس موفقیت برای کندیمیادآوری  پردازد ومی ونقلحمل یسازكپارچهی دیگر  با باید بخش این ی،سازكپارچهی نهیزم در ونقلحملی هاا

 مكمل نقش پایداری، بر و یسازكپارچهی تعریف در موجود ابهامات بررسی (. هال، باHine, 2000شود ) گرفته نظر در زمانهم طوربه هابخش

 .(Hull, 2005کند )می ی را بیانسازكپارچهی انواع سپس و دیتأک یكدیگر برای هاآن

 یزیربرنامهمانند  اجراکننده و دهندهنظم سددیاسددی نواحی بین نبود تناسددب و واگرا دسددتورکارهای نگری،یكپارچه نبود دلیلاجرایی به اقدامات

 دو امتداد در دتوانمی ونقلحملبخش  در نهادی و اداری یسازپارچهیك .رسدینم الزم به نتیجه پایداری و ونقلحمل یزیربرنامه زمین، کاربری

 :گیردقرار  مرکز توجه محور

 یهاهیال انیم یهااستیس از دولتیدرون عمودیِ یسازكپارچهی ب( دولتی و و عمومی یهااستیس از بخشی افقیِ یسازكپارچهالف( ی

ستر و یونیج .(Hull, 2005) دولت ستیس از كپارچه،ی ونقلحملبا عنوان  خود کتاب در بنی  و یسازكپارچهی ی متفاوتهااسیمق به اجرا تا ا

  (Givoni & Banister, 2010).کنندیم اشاره آن اجرایی مشكالت

 در ترافیک شدددهری و ونقلحمل یكپارچه مدیریت برای مدلی ارائه»مقاله  :اشددداره کرد زیر موارد به توانمی داخلی یهاپژوهش در

ساله حاصل که «ایران یشهرهاکالن ست. در زادهیمهدمحمد  دکتری ر  با بحث، این به ضرورت پرداختن بیان از پس محقق پژوهش، این ا

 پردازدیم مفهومی مدل در کاررفتهبهی هامؤلفه یعل روابط بررسددی به ی،عامل تحلیل روش از با اسددتفاده ترافیک، بر مؤثر یهاشدداخ  بیان

ضا1389دیگران،  و زادهیمهد) سین و صلواتی (. علیر ستم یسازكپارچهی»با عنوان  یامقاله در شناسحق ح روش  به عمومی ونقلحمل سی

AHP، صفهان شهرکالن در موجود ونقلحمل مختلف یهاستمیس یسازهماهنگ هدف با سب برای معیارهای تعریف به ،«ا ستفاده منا  از ا

 (.1391)سلطانی، ( شناسحق و است )صلواتی پرداخته یشهردرون معابر در شبكه تقاضا و عرضه بر مبتنی عمومی ونقلحمل

 



 نظری مبانی و هادگاهید مفاهیم، -3

 پایدار توسعه مفهوم -3-1

سعه ست مفهومی پایدار تو سعه منفی درباره تبعات فزاینده یهاینگرانبروز  از پس که ا سلجام تو  از متعددی فیتعار .به وجود آمد ختهیگ

توانایی  کردندارخدشه بدون را حاضر نسل فعلی که نیازهای داندیم یاتوسعه را پایدار توسعه تعریف، نیترمهم اما است؛ شده ارائه پایدار توسعه

 موازاتبه توسعه پیشرفت و برای را انسان تالش و است هانسل میان عدالت این توسعه ،رواقعد .کند برآورده نیازشان، رفع برای آینده یهانسل

 (.1388)رصافی،  دهدیم نشان موجود منابع و ستیزطیمح حفظ

 

 پایدار ونقلحملتعریف سیستم  -3-2

 :باشد برخوردار زیر صفات از که است سیستمی پایدار ونقلحمل سیستم پایدار، ونقلحمل مرکز تعریف به بنا

 کند؛می نسلی فراهمدرون و نسلیبین عدالت رعایت عین در سالم و را به صورت ایمن جوامع و افراد اصلی نیازهای به دسترسی امكان - 

 است؛ پذیراستطاعت پایدار ونقلحمل - 

 عملكردی کارآمد دارد؛ -

 کند؛فراهم می را جابجایی مختلف یهاروش انتخاب امكان -

 است؛ پویا اقتصاد حامی - 

 ؛دهدیم کاهش را ضایعات غیربازیافتی و هایآلودگ -

صرف - ساند وحداقل می به را زمین هایثروت و تجدیدناپذیر منابع م صرف ر  و بازیابی را آن یهامؤلفه و محدود را منابع تجدیدپذیر م

 .کندیمبازیافت 

شمرده پایدار ونقلحمل یزیربرنامهبرای  متنوعی اهداف مختلف، منابع در  ست شده بر شتر که ا  محوری اهداف و هاارزش برگرفته از بی

 (.1391است )سلطانی،  پایدار توسعه

 انسان تداخل منابع، از استفاده و برداریهمیزان بهر امكانات، و منابع یریپذانیپا و قبیل محدودیت از مواردی به پایداری تعیین ی،طورکلبه

صنعت صاد، زندگی، نیازهای رفع و با   موارد، این شود. دریممربوط  زمانی طوالنی دوره یک در تحوالت و تغییرات و ستیزطیمح اجتماع، اقت

 پایدار، با ونقلحملاهداف  پایداری اهمیت اسددت. دسددتیابی به برنامه دارای شددود، یریگاندازه باید چگونه و کی چیز، کجا، چه اینكه تعیین

 یهابرنامهممكن خواهد بود.  ،ونقلحمل یهاستمیساز  یبرداربهره و یزیربرنامه ،هایریگمیتصم حمایت از و مدیریتی کلی اصول یریگاندازه

 است میان ممكن این دهد. در قرار حداکثری هدف و جانبههمه فراگیر، بلندمدت، صورتبه را مطلوب بایستی وضع هاطهیح تمامی در پایداری

شی ستیس از بخ شد یا مرکز توجه مدتکوتاه زمانی بازه در هایدهتیاولو و هایگذارا شد روند با برای  .کند پیدا تعدیل هابخش برخی در ر

 بسیار راهگشا دتوانمی کاربردی و جامع استاندارد، یهاشاخ از  استفاده پایدار، ونقلحملی هایگذاراستیسو  هابرنامه دستیابی میزان شناخت

 (.1392اند )استادی جعفری، داده ارائهفراوانی را  یهاشاخ  مختلف، یهاسازمان دهد تاکنون مراکز ومی نشان هایبررسباشد. 

 

 پایدار توسعه و ونقلحمل -4

 زیرا ؛است اقتصادی اجتماعی و ی،طیمحستیز یهابخش با ونقلحمل متقابل شناخت اثرات ،ونقلحمل در پایداری به الزمه دسترسی

شخ  را هدف این سمت به سوق و یریگجهتچگونگی  صادی،هابخش با ونقلحمل تعامل نحوه به بخش، این . در ادامهکندیم م  ی اقت

 .پردازیممی هم با هاآن اندرکنش چگونگی و یطیمحستیز و اجتماعی

 



 اقتصاد و ونقلحمل متقابل تأثیر -4-1

 و زمینه این در دقیق و مناسب یزیربرنامه .خواند اقتصادی توسعه بستر را آن توانمی دارد که اهمیتقدر آن ونقلحمل اقتصادی، نظر از

جامعه دارد.  اقتصدداد بر تأثیرات مطلوبی شددود ومی یبرداربهره تولید و یهانهیهز کاهش باعث ،ونقلحمل یهارسدداختیزسدداماندهی  و بهبود

 و خدمات گسددتردگی وضددعیت کشدداورزی، بهبود تجارت، و بازرگانی رشددد .رندیپذیم یكدیگر تأثیر از یراحتبه اقتصددادی عوامل و ونقلحمل

ضای حمل افزایش موجب تولیدات، صادی نظام وریبهره بر افزایش هم ونقلحمل بخش شود. کارآییمی ونقلتقا ست. جامعه اقت دو  این مؤثر ا

سزایی نقش ونقل،حمل بخش در گذاریسرمایه کشورها، اقتصاد کالن بررسی در .کنندمی تقویت را یكدیگر پیوسته طوربه  افزایش تولید در ب

 .دارد افزوده ارزش و ملی ناخال 

 

 

 اجتماع و ونقلحمل متقابل تأثیر -4-2

ستم ازآنجاکه شر کردن نیازهایبرطرف برای ونقلحمل سی ست، آمده وجود به ب سخگویی در دقیق عملكردی با باید ا  این به جهت پا

 با کوشید. اجتماعی بسیار عدالت برقراری در نباشد و هانسل و هاانسان بین تبعیضی باید ونقلتوسعه حمل در دلیل، همین به کرد. حرکت نیازها

سهیالتی درنظرگرفتن ستیس همچون ت ساختیز شرایط خدمات، سطح ،هانهیهز زمینه دریافت در یگذارا  ونقل،حمل در بخش غیره و هار

بیشتر  شغلی یهاتیموفق بخش، ی اینهارساختیز گسترش .رساند یاری آنان ونقلیحمل برآوردن نیازهای در را جامعه درآمدکم افراد توانمی

و  عادات و جامعه مصددرف الگوی و فرهنگ در راحتی تغییرشددود. بهجامعه می بیكاری سددطح کاهش باعث و آوردبه وجود می را و جدیدتری

شور، اجتماعی ساختارهای شدحمل بر ک ست. به این ترتیب که ر سته در تغییر باعث جامعه یفرهنگ ونقل تأثیرگذار ا اجتماعی  و اهداف هاخوا

 بخش در صدحیح و مناسدب گیریتصدمیم و مدیریت یی،کارا . ارتقایآوردیم پدید ونقلتقاضدای حمل را در جدیدی یهاتیظرف شدود ومی

شی اثرات ونقل،حمل شد از نامطلوب نا شار بر ونقل راحمل ر شرهای میان ایجاد عدالتو باعث  دهدیم کاهش درآمدکم اق  و جامعه مختلف ق

 .شودمی بخش ریزهر  در اجتماعی یهامشارکت و مردم مندیافزایش سطح رضایت

 

 ستیزطیمح و ونقلحمل متقابل تأثیر -4-3

 باید موتوری، نقلیه وسایل هیرویب رشد و ونقلحمل رشدروبه روند به است. باتوجه ستیزطیمح بر تأثیر ونقل،حمل راتیتأث نیترمهم از

کرد. یكی جنبه  بررسی جنبه چند از توانمی را بر محیط ونقلحمل تأثیر در نظر گرفت. ستیزطیمح آن بر تأثیرات جلوگیری از در ییهااستیس

دیگر،  جنبه .است جو زمین شدنگرم و یاگلخانه گازهای انتشار میزان افزایش ،وهواآب کیفیت در تغییر باعث که است آالینده گازهای افزایش

 تأثیر . دیگری، تحتشددودیمنیز  روانی و روحی مشددكالت بروز باعث جسددمی، مشددكالت بر ایجادعالوه که اسددت صددوتی یهایآلودگ تولید

سائل و هاارزش قراردادن سییبایز م ستی بر تنوع تأثیر و یشنا ست زی سئله ؛ا صرف منابع بخش، این در دیگر مهم م  همانند تجدیدناپذیر م

 کاربری بر آن اثرات و ونقلحمل یهارساختیز گسترش مكانی علتبه منابع طبیعی دیگر و هاجنگل رفتن بین از فسیلی، همچنین یهاسوخت

 (.1388زمین است )رصافی، 

 

 ونقل پایداررابطه بین اهداف کالن پایداری و اهداف حمل -5

 (.1391ونقل پایدار بررسی شده است )سلطانی، با اهداف حمل پایداریرابطه بین اهداف  1در جدول 

 : رابطه بین اهداف کالن پایداری و اهداف حمل و نقل پایدار1جدول

 ونقل پایداراهداف حمل اهداف پایداری
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 بحث و تحلیل -6

سعه سه ونقلپایدار حمل تو صادی اجتماعی، بعد دارای  ست. دیدگاهی، یطیمحستیز و اقت سیدن شرط ا سعه به ر  را ونقلحمل پایدار تو

ستگی افزایش از جهان، حاکی سطح در ونقلیحمل یهاتیفعال اخیر سال چهل روند .داندیم ابعاد این بین و هماهنگی تعادل برقراری  به واب

 حوزه در آن یهابازتاب همچنین و یطیمحستیزبه تأثرات  حساسیت افزایش خود، دنبال به که است زندگی اجتماعی سبک در تغییر و خودرو

 مختلف یهاجنبه از خودرو شخصی، یژه باوجابجایی به ترویج افزایش یهااستیس این است که کارشناسی است. تلقی داشته همراه سالمت را

ست. شار ترافیكی، ازدحام تراکم و در انرژی و وقت اتالف همچون مواردی به ناظر این ناپایداری، ناپایدار ا ضر گازهای انت  کیفیت کاهش و م

ستفاده جهانی، شدنگرم هوا، شدنی، منابع از ا  و افزایش اجتماعی تبعیض صوتی، آلودگی سالمتی، و ایمنی ی، کاهشاجاده سوانح تجدیدن

با هدف دستیابی به توازن در ابعاد محیطی و اجتماعی و اقتصادی و کاستن از پیامدهای  پایدار، ونقلحمل الگوی .است زندگی عمومی یهانهیهز

 کهیدرحال پایدار وجود دارد. ونقلی به اهداف حملابیدستهای متفاوتی در مورد نحوه گاهست. دیدونقلی مطرح شده امنفی توسعه خدمات حمل

 ی درازمدتگذارهیسرما یک را اجتماعی و فرهنگی یسازنهیزم دیگر ، بسیاریدانندیم احتراق موتور اصالح و فناوری توسعه در را چاره گروهی



 .کنندمعرفی می اثربخش و

ساخت ضا برای زیر شینی به افزایش تقا شهرن سعه  سریع تو شبكه برق و ایجاد امكانات حملروند  شامیدنی،  ونقل و... ها نظیر تأمین آب آ

 .شده استمنجر 

ستم موجود یا مدیریت یکفایتبی ضه امكانات سی ضا و عر صله بین تقا شهری موجب افزایش فا های موازی در بخش مدیریت ترافیک 

ست. پایداریونقل شدحمل ستفاده و مدیریت وسایل نقلیه حاصل نمی ،ه ا بلكه باید تغییراتی در  ؛شودتنها با ایجاد تغییرات در طراحی، الگوهای ا

هایی نیازمند فعالیت ،ونقل پایدارونقل ایجاد شود. سیستم حملو ارزشیابی راهكارهای ممكن برای حل مشكالت حمل شناخت دربابنحوه تفكر 

سیبیش از کن ست و برر سوخت ا صرف  شان ترل آلودگی هوا، ترافیک یا کاهش م شكالت پیچیده هیچ راه دهدمیها ن حل منفردی برای حل م

 .مطمئن نیاز داردیک سازوکار جامع، پویا و  بهرفع چنین مشكلی و  ونقل وجود نداردحمل

ا ؛ یعنی باید الگویی را دنبال کنیم که بباز نگرددهای آتی مجدداً در سددالکه نحوی حل کنیم ونقل پایدار باید مشددكل را بهحملدر معنی 

سعه فعالیت ،جمعیتزا همچون افزایش عوامل ترافیک صادیشهر و تو ستم حمل و نقل  اجتماعی و... ،های اقت شكل سی همچنان بدون بروز م

 نشود. مشكلدچار  ونقلسیستم حملپایداری ها، باشد و با گسترش این فعالیت هاجاییبی پاسخگوی جابهنحو مطلوترافیک، به

محیطی، مصرف منابع، کاربری اراضی و عدالت کارایی اقتصادی، موضوعات زیستبر ونقل را توسعه حملتأثیر  ،ونقلمدیریت پایدار حمل

ونقل و بهبود وضددعیت زندگی اجتماعی کمک محیطی، افزایش بازدهی سددیسددتم حملسددتزیهای آسددیبو به کاهش کند بررسددی میاجتماعی 

بدون دستیابی به آن جایی کاالها، خدمات و افراد با حداقل مشكالت دسترسی است که جابه ، همچنینسیستم افزایش کارایی اینهدف  .کندمی

ستراتژی یدهسازمان ستمجدد ا سیا ست هاها و برنامهها،  شگیرانه، شک در آیندهبی .ممكن نی صالحی و پی ای نزدیک بدون انجام اقدامات ا

توسعه درحالجوامع یافته و هم تبدیل به بحران خواهد شد. به همین جهت هم کشورهای توسعه ،جایی مردم دنیای امروزجابهنامطلوب وضعیت 

صول حمل ،عضالت عدیده ترافیكیبرای حل مباید ونقل هستند و مدیریت پایدار حمل یسوناگزیر به حرکت به عنوان ونقل پایدار را بهمبانی و ا

 .ونقل قرار دهندهای آتی حملمرکز ثقل برنامه

. مهاجرت کنندرا تجربه میرشد سریع شهرنشینی ، توسعهکشورهای درحالویژه بهکشورها  بیشترشدن جهان، همراه با روند سریع صنعتی

شهرها ستایی به  ش مردم از مناطق رو ستم آغاز  سال داز قرن بی شهری زندگی می 45حدود  1995. در  صد از مردم جهان در مناطق  کردند و در

سال بینی میپیش صد افزایش یابد 65تا  60این رقم  2025شود تا  سال  .در سیا )حدود  38 فقط ،2003در  صد از جمعیت قاره آ میلیارد  1/2در

شهرها زندگی می سال نفر( در  شهری تا 2020کردند که تا  ساکنان  سبت  شهری به  50، ن صد افزایش یافته و جمعیت  نفر خواهد  اردیلیم 2در

 .رسید

ست شكالت زی سانی بهم سالمت ان صدمات وارده بر  سریع حمل لیدلمحیطی و  شد  ضعیف قانونمندیر شكال ،ونقل موتوری و روند  تی م

ست سیار جدی به وجود آورده ا ساله بیش از ب شانهزار نفر از مردم که  750. هر شتر سایل نقلیه موتوری  بی شی از و صادفات نا پیاده هستند، در ت

 .شوندونقل میحملتولیدی توسعه دچار مرگ زودرس ناشی از آلودگی هزار نفر نیز در کشورهای درحال 500تقریبا براین، شوند. عالوهکشته می

 

 ونقل پایدار، یک ضرورتحمل

ستم حمل سی شهر مدرن باید دارای یک  سترسی ویک  ستم  ایجاد ونقل کارآمد و گسترده برای د سی شد.  ارتباط بین مناطق مختلف آن با

جوامع  و کندهای وحشدی، ترافیک و... را رفع میگونه ونقل جامع، مشدكالت متعددی نظیر آلودگی هوا، آلودگی صددا، جداسدازی زیسدتگاهحمل

 .مربوط را برطرف کندمشكالت  و کارآمدی هستند تا سیستم پایدارنین چامروزی نیازمند 

ستم حمل سی صرف انرژی )در ترین طریق جابهمؤثرترین و راحت داریونقل پاهدف از ایجاد  سایل نقلیه با کمترین میزان م جایی مردم و و

 .محیطی نظیر آلودگی هوا و صدا استن اثر سوء زیستترین هزینه، کمترین ترافیک و کمتریهای انسانی( با مقبولزمینه سوخت و تالش



 :ونقل پایدار و ارکان آن به شرح زیر عنوان شده است( حمل1996همچنین در گزارش بانک جهانی )

 .ونقل استهای حملساختگذاری برای زیررکن اقتصادی و مالی که شامل مناسب بودن ساختار سازمانی، اقدامات و سرمایه •

 ی استونقلونقل و انتخاب اشكال مختلف حملگذاری برای حملمحیطی و اکولوژیكی که شامل بررسی چگونگی سرمایهزیسترکن   •

 مؤثرند.ها کاهش مصرف انرژی و انتشار آالیندهدر که 

 .کندمی ونقل برای همه اقشار جامعه تأکیدرکن اجتماعی که بر دسترسی خدمات حمل •

س سی شورهایی که  شكلهای ناپایدار حملتمامروزه در ک سعه حملونقل در حال  ست، تو هایی نظیر غلط به فعالیتونقل اغلب بهگیری ا

ساز پلساخت ستمکردن جادهها، عریضو سی سریع های حملها و ایجاد  شامل همه این تكنیکشود. اگرچه حملمیگفته ونقل  ها ونقل پایدار 

توجه مرکز محیطی را های اجتماعی، اقتصادی و زیستجانبه تمامی جنبهطور همهشود که بهلقی میونقل پایدار تفقط زمانی سیستم حمل است؛

ستفاده از روش شیقرار دهد. آما شار جامعه، ا سب با نیازهای تمامی اق سفر، تنا سوء تأثیر ونقل با کمترین های حملسرزمین با حداقل نیاز به 

 .اندونقل پایدار مطرح شدههای متفاوت یک سیستم حملعنوان جنبهلی و انسانی بهمحیطی و حداقل استفاده از منابع مازیست

با  ،شود. پایداریکه عمالً موجب کاهش آلودگی هوا و ترافیک فزاینده میاست جایی مردم متمرکز جابهجای وسایل نقلیه، بر بهاین سیستم 

شمردم کامالً از اثرات منفی انتخاب نحوه جابهآید. زمانی که ست میدبه تغییر در رفتارهای مردم ند، آنگاه داوطلبانه به کاهش وجایی خود مطلع 

 .ونقل کمک خواهند کردمصرف منابع طبیعی و کاهش اثرات مخرب حمل

 

 ونقلراهكارهای توسعه پایدار حمل

 (TDM) الف( مدیریت تقاضای سفر

سخگویی به نیازهای روبه شد جابهپا شهرها از ر ساختامكانراه  دوجایی در  ست؛ راه اول، افزایش ظرفیت زیر ها و راه دوم، مدیریت پذیر ا

های غیرعملی و پرهزینه اسددت. اسددتراتژیباشددد همگام با افزایش تقاضددا اما اگر  ،تقاضددا. افزایش ظرفیت تا حد معینی معقول و منطقی اسددت

شد. در برنامهقیمت و مطمدیریتی باید عملی، ارزان ای از راهكارهای بالقوه طیف گسترده ،ونقلریزی و مدیریت جامع حملابق با نیازهای مردم با

شكالت  ضای حملجنبه همهولی زمانی که  ،وجود دارد ونقلیحملبرای حل م عنوان بهترین به (TDM) ونقلها مدنظر قرار گیرند، مدیریت تقا

 لیبه اسددتفاده از اتومب ازیکاهش ن ک،یکاهش تراف لیاز قب یمنافع گوناگونTDM . به کمک  تبرانگیز اسددتوجه راهكار نیترصددرفهبهو مقرون

صادفات و هزینه، کاهش هزینههاجاده و هانگیپارک جادیا ،یشخص صرفهای ت ستفاده از حملهای م های ونقلکنندگان، کاهش بار آلودگی با ا

 .ریزی مؤثر کاربری اراضی قابل دستیابی استهای مدیریت پارکینگ و برنامهیونقل غیرموتوری، استراتژحملگسترش جایگزین، 

 

 ب( آمایش سرزمین

ای اغلب مشكالت پذیرد. توسعه نامناسب شهری یكی از دالیل ریشهگذارد و از آن تأثیر میاثر میونقل الگوهای حملبر طراحی شهری 

مردم از مراکز زیادی تعداد و مهاجرت  هاریزی و ناهماهنگ شهرها باعث پراکندگی جمعیت آنونقل در جهان است. رشد سریع، بدون برنامهحمل

ساخت و زیاد ضمن اینكه هزینه  خواهد شد.ونقل عمومی سبب کاهش دسترسی به امكانات حمل. این پراکندگی می شودشهر به حاشیه شهرها 

 .ونقل عمومی جهت رفع نیازهای جدید استونقل عمومی نیز مانع توسعه حملهای جدید حملنگهداری سیستم

پذیرد. این نوع هد و از آن نیز تأثیر میدقرار می ریتوسددعه، سدداختار شددهری را تحت تأثدرحالجوامع ونقل غیرموتوری در شددهرهای حمل

ضی چندمنظوره گسترش عنوان انتخابی جذاب باقی بماند که تواند بهمی یونقل درصورتحمل سعه کاربری ارا سب با الگوی تو شهری متنا تراکم 

 .وجود داشته باشد

فاصله محل ویژه بهشهری دهد. الگوی سفرهای درونمیقرار  ریکنندگان آن را نیز تحت تأثتنها کاربری اراضی بلكه استفادهونقل نهحمل



سب منازل، ادارات، مراکز خرید، کارخانهریزی حملدر برنامه ،زندگی تا محل کار سی دارد. توزیع مكانی نامنا سا ها، مدارس و... باعث ونقل نقش ا

پیامدهای شهری نیز از وآمد درونهای رفتو محدودیت های طوالنی روزانه در ترافیک سنگینمسافت کردنشود. طیایجاد مشكالت عدیده می

 .آمایش سرزمین نامناسب است

هایی اسددت که هرروز باید به آنجا ونقل از طریق نزدیک کردن مردم به محلبه معنی حل مسددائل حمل ،«دسددترسددی از طریق نزدیكی»

های مختلط، مناطقی با کاربری با ترغیب توسددعهتوان میرد. برای مثال، پذیها صددورت میطور عمده با تغییر کاربریوآمد کنند و این کار بهرفت

سكن، محل کار، مغازه ای و دهكدهایجاد مراکز محله شهری که دارای م صله نزدیکهای  سهیالت تفریحی در فا شند، به بهو ت  این هدفهم با

 د.انجامتر نیز میتر و سرزندههایی جالبهایی با بافت ریز و کاربری مختلط به ایجاد مكاندست یافت. تصادفی نیست که توسعه

سلهوارونه» سل صاص معنی به« ونقلمراتب حملکردن  شترین اهمیت و تأکید باخت ست که کاراترین نوع حمل ربی ونقل در عابران پیاده ا

ست ژی ارتباط با مصرف انر سانضروری به حضور و ا شهری نیز کمک می ان ضاهای  سایل ریزی برای دوچرخه کند. برنامهدر ف و پس از آن، و

سلهقرار گیرد باید در اولویتنقل عمومی وحمل سل ستفاده را داد و تالش کرد یارانهرتبه مراتب جدید باید به اتومبیل کمترین . در این  های فعلی ا

 .یابد کاهشود موانع سیاسی، از اتومبیل با وج

 

 (NMT) ونقل غیرموتوریج( حمل

سفرها، چه کوتاه و چه طوالنی همراه با پیادههای پایدار حملروش ،سواریروی و دوچرخهپیاده ستند. همه  ست رویونقل ه  شهر کی. ا

ستدار سان شتریب یروادهیپ دو ستان ست. به دالیل متعدد، پیاده دو سفرهای درون یدئالیروش ا سواریروی و دوچرخها شهری هستند زیرا برای 

ستقهیچ صدا ایجاد نكرده و انرژی مورد نیاز م سط فرد تأمین می ماًیگونه آلودگی هوا یا  صادی بوده و شود بهتو عالوه اینكه این روش کامالً اقت

 .ونقل عمومی دربرداردای کمتر از حملهزینه

صی در اولویت قرار میونقل های معمول، حملارزیابی شخ ستفاده از اتومبیل  سبت به ا ونقل دارای این نوع از حمل .دهندغیرموتوری را ن

ستمنافع بی سختی می ،شماری ا سفانه به  سبه کردتوان آنولی متأ سفرهای اندشدهتوجهی غفلت و کمدچار  جهیدرنت .ها را محا . تعیین تعداد 

همه اشكال غیرموتوری  ،شوند. برخی مطالعاتن اغلب در مطالعات سفر و شمارش ترافیكی ثبت نمیچو ؛غیرموتوری در یک منطقه مشكل است

سبه میسفر را در نظر نمی سفرهای پیاده یا با دوچرخه اغلب کمتر محا شمارش به حساب آورند،  سیاری  ؛شوندگیرند و اگر هم در  شامل ب چون 

 .ها لحاظ شودریزیباید در برنامه هانین هستند که همه اسفرهای کوتاه، غیرشغلی و تفریحی و سفرهای کودکا

یافته و برخی کشورهای آسیایی شناخته خصوص کشورهای توسعهسواری در برخی کشورها بهروی و دوچرخهدر حال حاضر اهمیت پیاده

 .اندونقل شهری خویش قرار دادههای توسعه حملبرنامه اولویتشده و آن را در 

 

 (BRT & MRT)  ونقل عمومیز حملد( استفاده ا

ناپذیر است. استفاده ونقل شهری پایدار امری اجتنابهای حملریزیونقل عمومی کارآمد در برنامههای حملسیستم یریکارگتوسعه و به

کاهش مصرف انرژی و باعث رویه استفاده از وسایل نقلیه شخصی را متوقف کرده و ها فارغ از نوع تكنولوژی، روند رشد بیسیستمبهینه از این 

ها باید ونقل عمومی در یک شهر وجود ندارد. بهترین گزینهبرای حمل یفردشود. هیچ گزینه مستقل و منحصربهای میانتشارات گازهای گلخانه

های ضددمن اینكه محدودیت .های مختلف انتخاب شددوندترکیبی از تكنولوژی یریکارگهای موجود با بهبندیو اولویت براسدداس شددرایط محلی

 .هستند ثرمؤبودجه روی گزینه انتخابی 

BRT شكال حملهای نوین قابلیكی از پدیده ست و دیدگاهتوجه در میان ا ستم ونقل عمومی ا سی ست. این  سنتی را تغییر داده ا های 

 .استکم پذیر، امكان مشارکت بخش خصوصی با هزینه برداری انعطافمحیطی، بهرهجایی و سرعت باال، اثرات مثبت زیستدارای ظرفیت جابه



BRT ونقل است. شهرهای های هوشمند حملریزی و سیستمها، وسایل نقلیه، برنامهمدار، ترکیبی از ایستگاهعنوان سیستمی مشتریبه

شورهای آمر سیایی و برخی ک ستقر کرده یجنوب یكایآ ستم را م سی شهر بوگوتا در کلمبیا و کیوریبیتا در برزیل در آمریكای با موفقیت این  اند. 

 .های آسیایی هستندی استانبول، ناگویا و تایپه نمونهجنوبی و شهرها

 

  ه( مشارکت مردم

 ایونقل شددهر یا منطقهمنظور بهبود وضددعیت بلندمدت حملدرگیرکردن اقشددار وسددیعی از جامعه به  ،راهكار منظم تحقق پایداریدر درجه اول، 

دهد به توافق برسددند. میپایداری سددوق خاصددی که شددهر را در جهت ها و اهداف ارزش بارهها سددپس باید بكوشددند تا درخاص اسددت. این گروه

 .های ممكن استحلهای موفق در نقاط مختلف دنیا وسیله مؤثری برای دستیابی به انواع راهها و نمونهمالحظه دیدگاه

توان برای روش واحدی را نمی کند.ی را ایجاد میبه نوبه خود تغییرات مثبت دیگر ،ایکراسدددی عملی در سدددطح محلی و منطقهوایجاد دم

گیری داشتن فرایندهای تصمیمگیری محلی، مصون نگهبا هدف بازکردن فرایند تصمیم ،هاای از سیاستاما مجموعه ؛تحقق این امر پیشنهاد کرد

صمیمهای با نفوذ خاص، ایجاد انتخاباز گروه سم ت سواد و مطلع و مكانی سطح محلکنندگان با سئوالنه در  شوند. می ،یگیری م توانند مفید واقع 

شارکت مردم در برنامه ست یریزی و طراحی محلی امرم سطوح مختلف دولتی از محلی گرفته تا  ؛مهم ا سئوالن در  سیع م ولی مدیریت با دید و

جانبه مشارکت همه. کردتوان در هر سطحی تصمیماتی را براساس ذهنیت پایداری اتخاذ می دادکه باید نشان دلیل اهمیت دارد به این  ،مرکزی

شار و گروه شناخت نیازهای اق شكالت و  ونقل های حملریزیدر برنامهباید درآمد های اقلیت و کمگروهویژه بههای مختلف اجتماع جهت بیان م

  (NGO) غیررسمیهای ونقل در قالب سازمانریزی حملهای مردمی در بخش طراحی و برنامهلحاظ شود. امروزه در برخی کشورها، مشارکت

 .ها داشته استشود که بازتاب مثبتی در همكاری آتی مردم محلی در اجرای برنامهجلب می

سئله  شورهای درحالمهم م ستم حملبرای ک سی سعه، بهبود  ستتو ستفاده بیگونهبه ،ونقل با منابع محدود موجود ا رویه زمین و ای که از ا

در مناطق شهری  ماًیتوانند مستقیافته نمیدر کشورهای توسعهرفته کارهای بهحلباید مطلع باشند که راه گذاراناستیمنابع اجتناب شود. س دیگر

شوند. آنکشورهای درحال سعه به کار گرفته  سعه توانند و باید از تجربیات کشورهایها میتو ستفاده کنندتو کارگیری اما این به معنای به ؛یافته ا

شهری و  سعه  شورها همچنین باید روابط متقابل موجود بین روندهای متفاوت تو ست. این ک شرایط موجود نی سی  راهكارها بدون مطالعه و برر

سی کنند. ها راآنتاثیرات  شكالت به برر شودنمی ییتنهابیان م ستم حمل ؛تواند خیلی مؤثر واقع  سی شهری دارای ماهیت پیچیدهزیرا  ای ونقل 

 .است

شكالت پیچیده نیازمند به ستراتژیم ستراتژیکارگیری ا ست، ا شند. توانند از نوع فوری، کوتاهها میهای جامع بلندمدت ا مدت و بلندمدت با

های متفاوتی برای حل کشور هم باید استراتژی توسعه نیازمند سازوکارهای خاص برای شهرهایشان هستند حتی شهرهای یککشورهای درحال

 .مشكالت به کار گیرند تا بتوانند بر مشكالت فزاینده ترافیک شهری غلبه کنند

 

 یریگجهینت -7

ضوع حمل شهری یكی از مو سعه حمل نیترمهمونقل  ست. رویكردهایی مانند تو شهری ا سعه پایدار  سازی و تو شهر ونقل و عوامل در مباحث 

یی جوصددرفه، عدالت اجتماعی، سددالمت جامعه، سددتیزطیمحی مختلف توسددعه پایدار همانند هاشدداخ آن بر  راتیتأثدرن شددهری و ناوگان م

در توسعه یكپارچه  موردنظرونقل شهری ارتباط مستقیم دارد. از طرفی اهداف اقتصادی و افزایش کیفیت زندگی مباحثی است که با موضوع حمل

شهری و همچنین اهداف مورد نظر در حمل شهری به هابحثونقل  سعه پایدار  ضوعات مهم در تو سعه پایدار و همگرایی این اهداف از مو ی تو

صلروندیمشمار  ستم یكپارچه و کارآمد حملطرفکیازاز این تحقیق،  . نتیجه کاربری حا سی سایی نقش و میزان تأثیرگذاری یک  شنا ونقل ، 

شهریهاشاخ شهری بر  سعه پایدار  سعه حمل ی مختلف تو سعه و از طرف دیگر یكنواختی و همخوانی در اهداف تو شهری با اهداف تو ونقل 

ست. تحقیقات نشان  ونقل شهری همواره ی ناوگان حملهابرنامهونقل شهری در تدوین ریزان توسعه حملچنانچه برنامه دهدیمپایدار شهری ا



شهری را در الگوهای خود قرار دهند در یک دوره زمانی  یهاشاخ  سعه پایدار  سعه  بلندمدتتو به یكنواختی و همگرایی در مجموعه اهداف تو

 ونقل شهری و توسعه پایدار شهری دست خواهند یافت.ناوگان حمل

 یعدالت اجتماع جادیا ست،یزطین حفظ محکه هما یشهر داریتوسعه پا یهابر شاخ  یشهر ونقلحمل رگذاریتأثمقاله به عوامل  نیا در

سالمت  جادیا ،یشخص یدر مقابل استفاده از خودروها یناوگان شهر یریکارگاز به یناش یاقتصاد ییجوصرفه ،یشهر یدر استفاده از فضاها

 .میکنیم تعیین و بررسی ها را آن آثار اشاره و ،استشهروندان  یسالمت بیضر شیو افزا شهری
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