
 
 

 

 ونقل پایدار شهرییابی به توسعه و حملهای دست روش

 
 نقز    و حمز   ریزی   برنامه - عمران مهندسی ارشدکارشناس       محسن حدیقه جوانی

 شهردار  شیراز ترافیک کنترل مرکی مدیر جانشین

 
 

 چکیده

طور همیمان دو نقش مهز    ونق  به  شهر ، بخش حم  جریان گسترش شهرنشینی و توسعه در

گیزر  فزرش شزهرها     و کلید ِ تأثیرگذار  و تأثیرپذیر  را بر روند توسعه به عهده داشته است. شک 

ا  و ریلی بوده و از سزو  دیرزر، بافزت و با ز      ونق  جادهطور عمده تحت تأثیر طرق حم  جدید به

هزا در انازاش ویزایو ،زود، گزره       ونق  شهر  و مییان توفیق آنها  حم کارگیر  سامانه ا با بهشهره

هایی نظیر مصرف زیزاد انزر، ، افزیایش    ترشدن چا ش،ورده است. در سا یان ا،یر، افیایش و پیچیده

نقز   وریی ، اتالف وبت و کاهش ایمنزی در حمز   ها  صوتی، ضعو در برنامههوا و آ ودگی آ ودگی

)منظور از بخش، انداز این بخش ونق  پایدار، تبدی  به چش شهر ، سب  گردیده است که مفهوش حم 

در اکثر کشورها  دنیا گردد. به این منظور، این مقا زه  بخش حم  و نق  اشاره شده در سطر اول است(

و ضزمن تعریزو    کند محیطی بررسی میمفهوش پایدار  را از سه دیدگاه ابتصاد  و اجتماعی و زیست

تزرین عوامز  و    نماید. در ادامه، به بررسی مه هایی را برا  ارزیابی آن معرفی میمفاهی  او یه، شا،ص

 شود. فاکتورها  اجرایی در تحقق حم  و نق  پایدار شهر  پردا،ته می

 ها  حم  و نق ، شا،ص. نق  پایدار، چا شو: حم های کلیدی واژه
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 mohsenhjavan@gmail.com 
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 . مقدمه1
ینزد رشزد و   ادر فر تأثیرگزذار  عوامز  یکزی از     منی ه بهنق  وحم امروزه صنعت 

بر و  باشد میزا تنها اشتغال . این بخش زیربنایی، نهگردد جوامع انسانی تلقی می   هتوسع

بنزابراین   باشزد  ها میاست، تحت تأثیر سایر بخشثرگذار اها سایر بخش   هتوسعروند 

عوامز    همچزون توانزد  بزردار  ناصزحیم مزی   رهریی  و مزدیریت و بهز  هر گونه برنامه

تززرین  امززروزه مهزز  بززه شززمار آیززد. جوامززعابتصززاد     هبازدارنززده در رشززد و توسززع

-جهتدر ها  همرانی شهر  هستند. نق ونق ، حم وها  حم    سیست  زیرماموعه

حز  معلز  ترافیزک شزهر  و      بزرا  جهان    هگیر  اکثر کشورها  صنعتی و پیشرفت

پذیرفته شده  ناپذیریک اص  انکار   منی ه بههمرانی نق  وسو  حم  حومه، روآور  به

از همرزانی  نقز   وحم  ها سامانهها  استفاده از افیایش مطلوبیت برا تالش  است و

گزامی مزرثر    مثابزه  به ،ونق ها  حم  ها  بررسی عملکرد سیست طریق انتخاب شا،ص

افزراد جامعزه    از سزو  همرزانی  نق  وها  حم کارگیر  سیست  هها  بانرییه  در ارتقاء

ونقز    . در ادامه به بررسی دیرر فاکتورها  اجرایی مرثر در تحقزق حمز   باشدمطرح می

 پردازی . پایدار می

  

 نقلوهای حملچالش. 2

ها  تو ید  و مصرفی سایر بخشبه د ی  ارتباط گسترده با نق  وحم ریی  برنامه

بایزد بزا   بزه ایزن منظزور،     .فراوانزی دارد  و پیچیزدگی  زیزاد اهمیزت  و نظارتی جامعزه،   

مدت، از بروز مشکالت بیشتر جلزوگیر    و بلند مدتمدت و میانکوتاه ها   ریی برنامه

مباحث تخصصی، تبعات منفزی   بدون درنظرگرفتنتصمیمات مقطعی و اتخاذ  زیرا  کرد

در این میان، شنا،ت دبیزق مشزکالت و معلزالت در     .،واهد داشتیار  را در پی بس

هزا و  از جمله چزا ش را کاهش دهد. تصمیمات تواند اثرات منفی  ونق  می  حم  شبکه

 ها  زیر اشاره کرد:   توان به نمونهمعلالت می

   ،مصرف زیاد انر 

 ها  صوتی  آ ودگی هوا و آ ودگی 
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 نق  شهر    ودر حم  ریی  دبیقنبود برنامه 

   نبود مدیریت واحد شهر 

    اتالف وبت 

  .کاهش ایمنی 

 

 . مفهوم پایداری3

  پایزدار، ززش اسزت در ابتزدا مفهزوش       به منظور پیداکردن درك صزحیم از توسزعه  

،وبی روشزن شزود. بزرا  شزنا،ت مفهزومی پایزدار ، بر،زی از تعزاریو          پایدار  به

   هزا  ا،یزر، وا،ه   ( آورده شده اسزت. در دهزه  4در،ورتوجه در این زمینه، در جدول)

، کزاربرد پیزدا کزرده اسزت. در     «تداوش یابد تواند در آینده آنچه که می»پایدار  در معنیِ 

  بشر ، پایدار  اساساً به معنی ثبات تعادل در طول زمان  یک سیست  پویا مانند جامعه

است  بنابراین، این مفهوش چیی  نیست که بشود آن را در یک مقطع انزدازه گرفزت یزا    

زمزان بزه ایزن     توان این گونه بیان کزرد کزه پایزدار  در گزذر     سناید. از نظر عملی می

معناست که عوام  بیرونی نتوانند تعادل یک سیست  را بر ه  بینند. به این منظور اغلز   

ها یا میزیان   شود، دروابع به سناش ناپایدار  ها اشاره می هایی که در ادامه به آن شا،ص

 پردازند.   ها می و وسعت عدش تعادل
 

 پایداریی  شده در زمینه : برخی از تعاریف مطرح1جدول 

 تعریو پایدار  مرجع ردیو

زاهزززززززد  و  4

همکززززززاران،  

4931 

  وجه وصفی توسزعه، وضزعیتی اسزت کزه در آن      منی ه پایدار  به

 یابد. مطلوبیت و امکانات موجود در طول زمان کاهش نمی

 4331گیلمن، 2

پایدار  به مییان توانایی جامعه یا اکوسیست  یا هر سیسزت  جزار ،   

شود  بدون اینکزه     نامحدود اتالق می در آیندهبرا  تداوش کارکرد 
هزا وابسزته    رفتن منابعی که سیسزت  بزه آن     تحلی  اجباراً در نتیاه

 ها، به ضعو کشیده شود. حد رو  آن از است یا با بار بیش
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 تعریو پایدار  مرجع ردیو

 4931کهن، 9

پایدار  وابسته به بابلیت سیست  برا  سازگار  و انطباق، تغییزر و  

  ،ود  نوبه تحول و پاسخرویی به محیط است و ازآنااکه محیط به

همواره در حال تغییر است، فرایند سازگار  و انطباق سیست  بایزد  

یک فرایند پویا و حساس باشد  بنزابراین یزک سیسزت  پایزدار، بزه      
  سازگار با محزیط و بزه عبزارت     و به رابطهکارکرد مناس  درونی 

بهتر به پایزدار  در درون و بزه پایزدار  در بیزرون )در تعامز  بزا       

 محیط( نیازمند است تا در ماموع همچون سیست  پایدار عم  کند. 

 4931نصیر ، 1

هزا  زیسززت محیطززی و   ا  اسزت بززین ضززرورت  پایزدار  موازنززه 
کزاهش فشزارها و افزیایش    نیازها  توسعه که این موازنه از طریق 

 آید. دست می ها  موجود به یرفیت

 

 ونقل پایدار . حمل4

ریی  شهر  و فرایند اجزرا  آن، کزار  مسزتمر و همیشزری و پویاسزت و      برنامه

وجود نارسایی در رونزد   صورت مقطعی و موبت و ایستا بر،ورد کرد. شود با آن به نمی

ا  همچزون افزیایش   عوارض زیانبار و گسزترده نق ، آثار و وریی  شهر  و حم برنامه

هزا و  بزردن بافزت   بزین  زمان سفر، مصرف زیاد انر، ، آ ودگی هزوا، کزاهش ایمنزی و از   

ها  محیط شزهر   ها و شا،صپیوندها  سنتی شهر به بار آورده است. یکی از ویژگی

منزد   مطلوب، دسترسی آسان و سریع و مطمئن شهروندان به نقاط مختلو شهر و بهره

درصزد  93کزه در حزدود    آناایی ها  گوناگون موجود در سطم شهر است. ازاز کاربر 

-شود، حم شهر  مصرف می ها  درون شهر  و بیننق وانر،  مصرفی دنیا در حم 

نقز  پایزدار    و نق  یکی از توجهات اصلی در پایدار  شهرهاست. یزک سیسزت  حمز    و

دگی هوا و ترافیزک یزا کزاهش مصزرف سزو،ت      هایی بیش از کنترل آ و نیازمند فعا یت

نقز   وح  منفرد  برا  ح  معل  حمز   ها نشان داده است که هیچ راهاست و بررسی

 وجود ندارد و رفع چنین مشکلی نیازمند یک سازوکار جامع و پویا و مطمئن است.

جایی مردش در جوامع امروز نزامطلوب اسزت و    وابعیت این است که وضعیت جابه
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شک در آینده نیدیک تبدی  بزه بحزران    اش ابدامات اصالحی و پیشریرانه، بدونبدون انا

،واهد شد  بنابراین ه  کشورها  توسعه یافته و ه  کشورها  در حال توسعه، ناگییر 

ونق  حرکت کنند و برا  حز  معلزالت ترافیکزی    سو  مدیریت پایدار حم  هستند به

هزا     مرکی ثق  برنامزه  منی ه پایدار را بهونق   بایست مبانی و اصول حم در شهرها می

 (.  4931، امینیآتی مد نظر برار داد )جهانشاهلو و 

 ها  مختلفی بررسی شده است که عبارتند از:پایدار  مورد نظر در زمینه

ها  استفاده، استهالك، سزو،ت و تعمیزر و   ها  ابتصاد : شام  هیینه زمینه -ا و

هزا بزرا    تربودن همزین ایزن هیینزه    و همچنین ک نق  شخصی ونرهدار  سیست  حم 

ها  ناشی از اتالف وبت و کاهش جویی در هیینهنق  همرانی و صرفهو  حم  سامانه

ها  سالمت روانی ناشی ها  افیایش سطم ایمنی(  و نیی کاهش هیینهتصادفات )هیینه

 از کاهش تراک  ترافیک 

و افیایش نقزش حرکتزی معزابر و     ها  اجتماعی: شام  عدا ت اجتماعی زمینه -ب

 سوار ( و نیی افیایش سطم تعامالت اجتماعی   رو  و دوچر،هنق  سبی )پیادهوحم 

هزا  انتشزار یافتزه از    محیطی: شزام  کزاهش انتشزار آزینزده     ها  زیست زمینه –ج

ونق ، کاهش مصرف انر، ، افیایش سطم سالمت عمزومی جامعزه و   ها  حم سیست 

هزا  صزوتی و کزاهش تزأثیرات      ،صزو  آ زودگی   ها بهنواع آ ودگینیی کاهش سطم ا

 ها.  مخرب آن

 

 نقل پایداروی تعاریفی در خصوص حمل . ارائه1-4

نقز  پایزدار   و  حمز   شزده دربزاره   در این بخش از مقا ه، به بررسی تعاریو ارائزه 

ها نمایش  آن( این تعاریو به همراه نویسندگان و مراجع 2شود. در جدول )پردا،ته می

گویند که تعادل ابتصاد   نق  می و ونق  پایدار به سیستمی از حم داده شده است. حم 

محیطی را براساس تقاضاها  موجود و جدید بتواند حفز  کنزد و    و اجتماعی و زیست

 از کنترل ،ارج نشود و بازدهی مناسبی داشته باشد.  
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 : تعاریفی از مفهوم حمل و نقل پایدار2جدول 
 ونق  پایدار مفهوش حم  مرجع ردیو  ردیو

4 

 

 

صفارزاده و همکاران، 

4933 

   نقز  پایزدار بزرا  توسزعه    وهزا  حمز   سزا،ت ها و زیرسیاست
-ابتصاد  و حف  محیط زیست و برابر  اجتماعی، با هدف بهینزه 

نقلی بزرا  دسزتیابی بزه اهزداف ابتصزاد  و      وساز  سیست  حم 
 ها  آتی. بدون به مخاطره اندا،تن نس محیطی،  اجتماعی و زیست

صفارزاده و همکاران،  2

4933 

  ابدامات علمی و عملی برا  جایریینی  نق  پایدار به کلیهوحم 
هزا  ،طزی   جزا  توسزعه   ها  سازگار با محیط زیسزت، بزه  روش
 گردد. نقلی اتالق میوحم 

تقاضا  حال حاضر را بدون از بین نق  که نیازها و ونوعی از حم  4933کاشانی جو،  9
 کند.ها  آینده برا  رفع نیازهایشان برآورده میبردن توانایی نس 

احمدیان و  1

 4933،سعیدیان

انزدازد و نیازمنزد   نقلی که سالمت عمومی را به ،طزر نمزی  وحم 
سازگار  با منابع تادیدپذیر است. این موضوع بدان معناست کزه  

  نسز  حاضزر و    پایدار، احیاء منزابع بزرا  اسزتفاده   نق  ودر حم 
 ها  آتی در او ویت است . حف  منابع برا  نس 

، سعدیاناحمدیان و  5
4933 

کزربن و   اکسزید    د  ه نق  که موج  کاهش آزیندونوعی از حم 
نق  همرزانی،  وها شود و همواره موج  رجحان حم سایر آزینده

هزا  برتزر هماننزد    سزوار  و دیرزر فنزاور    رو ، دوچر،زه پیاده
 سوز گردد. ،ودروها  بربی و هیبرید  و دوگانه

نقلی که سه رویکرد ابداماتی برا  کاهش و حذف سفرها  وحم  4933کیانژاد،  1
نقلی غیرموتزور   وها  حم شهر  و حرکت به سمت شیوه درون

سیسزت   سزوار  بزه جزا  اسزتفاده از     رو  و دوچر،زه مانند پیزاده 
نقلزی نزوین   وها  حم آوردن به سیست  نق  موتور  و رو وحم 

 در بخش انر،  داشته باشد.  

، نژاداحمد  و محرش 3

، مدیریت پایدار 4935

ونق  شهر  و حم 

 راهکارها  آن

جزایی مزردش و وسزای  نقلیزه بزا       ترین راه جابزه  مرثرترین و راحت
هزا      سزو،ت و فعا یزت   کمترین مییان مصرف انر،  )در زمینه

ترین هیینه و کمترین ترافیزک و کمتزرین اثزرات     انسانی(، با مقبول
 محیطی.   زیست
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 ونق  پایدار مفهوش حم  مرجع ردیو  ردیو

جهانشاهلو و  3

 4931همکاران،

افراد، بزه نحزو    نقلی برا  تمامی وبرآوردن نیازها  اساسی حم 

کززه سززالمت آدمززی و اکوسیسززت  و عززدا ت را میززان هززر نسزز  و  

 ها  دیرر در نظر بریرد. نس 

 ،نژادمحرشاحمد  و  3

4935 

نقلیه و مردش و کازهاست که مستلیش آسزایش   حرکت روان وسای 

هزا و  در هیینزه  مردش و پایدار  محیطی به همزراه رشزد مطلوبیزت   

 ها  انسانی است.  تالش

 

منظور از پایدار  این است که با هرگونه تغییر در مییان عرضه و تقاضزا، پایزدار    

ونقلی بزه هز  نخزورد یزا بعزد از مزدت کوتزاهی ایزن ناپایزدار            و ثبات سیست  حم 

 آمده از بین برود. وجود به

 

 نقل پایداروهای حملشاخص. 2-4

  ابتصزاد    اهداف ابتصاد ، موجز  توسزعه  ونق  پایدار از نظر طور کلی حم  به

ونق  کارآمزد بزه همزراه بزازدهی مکفزی،      شود  به عبارت دیرر، بربرار  نوعی حم   می

ها  کارا و کارامد، گذار  در زیرسا،ت گردد و با سرمایه باعث توسعه در این بخش می

ء زنزدگی  شود. این ابدامات از  حاظ اجتمزاعی باعزث ارتقزا    تعادل ابتصاد ملی حف  می

تحرکزی و کزاهش    فرد  و گروهی برا  ،روج از مسائلی مانند افسردگی ناشزی از کز   

توانان جسمی مانند معلزوزن و سزا خوردگان و کودکزان     درآمد و ک جایی افراد ک  جابه

شود و به تحقق امنیزت و عزدا ت اجتمزاعی و ارتقزاء کیفیزت زنزدگی در جامعزه و         می

محیطی، موج  بهبزود  نین با دستیابی به اهداف زیستاناامد  همچ سالمت و ایمنی می

محیطزی تو یزد    رفت از مسائلی چزون عزوارض زیسزت   شود و به برون محیط زیست می

هزا    هوا و آ ودگی ها  فسیلی و آ ودگی،ودرو و افیایش تقاضا برا  مصرف سو،ت

  شود.اناامد که موج  به ،طر افتادن سالمت شهروندان می صوتی و مسائلی می

ونق  پایدار از  حزاظ اهزداف     حم  شده در این مقا ه، در زمینه ها  ارائهشا،ص

( نشزان  5( و )1( و )9هزا  )  ترتی  در جزدول  محیطی بهابتصاد  و اجتماعی و زیست
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ایزن    هزا بزه  ها، مییان سهو ت دستیابی بزه داده  داده شده است. در ستون آ،ر این جدول

  وجزود اطالعزات بزه شزک       دهنزده  نشزان  4 صورت نشان داده شده اسزت کزه عزدد   

به معنا  نبزود   9بیانرر وجود اطالعات به شک  غیراستاندارد و عدد  2استاندارد و عدد 

 باشد.   اطالعات در حال حاضر می

 
، بررسی 1315، نژادمحرم)احمدی و ونقل پایدار  های اقتصادی حمل شاخص: 3جدول 

 (ونقل پایدارهای حملاطالعات آماری ترافیک براساس شاخص

مییان 
 دستیابی

 جهت
 گیر  

 شا،ص توضیحات

9  رضایت ،اطر کاربران نق و  حم  کاربران از شبکه  بند  رضایت طبقه 

9   زمان سفر روزانه متوسط زمان سفر مبدأ و مقصد 

9  
   تعززداد شززغ  و ،ززدمات تاززار  بززا فاصززله  

 دبیقه تا مح  ابامت 93دسترسی زمانی 
 دسترسی شاغالن

9  

و  دهزی )مزدارس  کزی ،زدمات  امر تعزداد  متوسط

رو  تزا منزازل را    ها( کزه بابلیزت پیزاده    فروشراه
 .دارند

   کاربر  چندمنظوره
 اراضی

9  .ارتباطات  ا کترونیکی بخشی از جمعیت که به اینترنت دسترسی دارند 

9  

  موتزور ، مقزدار کزارکرد     نقلیه   وسای  سرانه

،صو  در سزاعات   موتور در کیلومتر )مای (، به
 اوج ترافیک

سفر و    سرانه
 نقلیه   هوسیل

9  
ونقز  و در دسزترس   تنوع و کیفیت طزرق حمز   

 جامعه

ها   تنوع در راه

 ونق  حم 

9  ونق   ها  سفر در حم سه  طریق 
 و  تفکیک طرق حم 

 نق 

9  تأ،یر ناشی از ترافیک روزانه   سرانه 
تأ،یر در تراک  

 ترافیک

9  ها  سفر هیینه ونق   ،انوار در حم  سه  هیینه 
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مییان 

 دستیابی

 جهت

 گیر  
 شا،ص توضیحات

9  

  بخشززی از ماموعززه   منی ززه ونقزز  بززه حمزز 

تو ید نا،ا ص ها  ابتصاد  بر یک واحد  فعا یت

 ملی

ها   کارایی در هیینه
 نق  و حم 

9  
و ،زدمات    هزا ها و پارکینگ   مخارج جاده سرانه

 ترافیک

و  تسهیالت ها هیینه

 ونق  حم  امکانات

9  
   هززا  جززاده و پارکینززگ برعهززده  سززه  هیینززه

 کاربران  
 در درآمدهابازدهی 

9  
ونقز  تازار  و   تسریع و امکان دستیابی به حم 

 کاز
 در حم  کاز کارایی

9  کیفیت و کمیت ،دمات تحوی  در درب منیل 
،دمات تحوی  در 

 درب منازل

9  
ونقز  تازار  بزه کزاربران     کیفیت ،دمات حمز  

 ها  دو تی و گردشرران()بازاریابی و سازمان
 ونق  تاار حم 

9  ها  تصادفات هیینه   تصادفات   هیینه سرانه 

9  ریی  کیفیت برنامه ریی  جامعیت فرایندها  برنامه 

9  
آمزد در مشزکالت    و ساز  و مزدیریت رفزت   پیاده

 ونق     حم  سفر و افیایش بازدهی سامانه
 جایی مدیریت جابه

9  
ریی  کاربر  زمزین در   هایی از برنامه اعمال نمونه
 ا  ونق  چندشیوهدسترس و حم  نتایج باب 

در  ریی  برنامه
 کاربر  زمین

9  
گذار  ماننزد عزوارض    جامعیت در اصالح بیمت

 تراک  ترافیک و پارکینگ و...
 گذار  بیمتاصالح 
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 (1311،نژادمحرمونقل پایدار )احمدی و  های اجتماعی حمل : شاخص 4جدول 

سهو ت مییان 

 به دسترسی
 شا،ص توضیحات گیر  جهت

9   پذیر نرخ رضایت کلی کاربران ،صوصاً  بشر آسی 
 بند طبقه

 کاربران

9  ایمنی میر و تصادفات منار به معلو یت و مرگ   هسران 

9  
سزوار    رو  و دوچر،زه بخشی از جمعیت که پیاده

 کنند. می
 سالمت

9   بابلیت زندگی در جامعه  زندگی  بابلیتکیفیت محیط محلی و 

9  
ها  تزاریخی و فرهنرزی در    نقش حفایت از ارزش

 ق   ونحم  ها  مربوط بهگیر  تصمی 

 حفایت از آثار
و  فرهنری

 تاریخی

9  
بزرا    بزه آن  دسترسزی ونق  و حم  ،دماتکیفیت 

 ندارند. شخصی   نقلیه   هوسیل   کهافراد
 غیررانندگان

9   استطاعت ما ی ونق درآمد برا  حم سه  درآمد ،انوارها  ک 

9  
توانزان  دهزی و تسزهیالت بزرا  کز     کیفیت سرویس

 جسمی
 توانان جسمیک 

9  سوار  رو  و دوچر،ه کیفیت شرایط پیاده 
نق  وحم 

 غیرموتور 

9  
سه  سفر کودکان به مدارس و مقصزدها  کوتزاه و   

 سوار  رو  و دوچر،ه دردسترس با پیاده
 سفرها  کودکان

9  نق   وها  حم مییان مشارکت افراد در طرح 
ریی   برنامه

 فراگیر
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(1311نقل پایدار )احمدی و همکاران،  و محیطی حمل های زیست : شاخص5جدول   

سهو ت مییان 
 به دسترسی

 شا،ص توضیحات گیر  جهت

4  
و دیرزر   Co2  مصزرف سزو،ت فسزیلی و انتشزار      سرانه

 ا گازها  گلخانه

انتشار گازها  

 ا  گلخانه

4  
، Nox,VOC, COهزا  معمزول      انتشزار آزینزده   سزرانه 

 ذرات معلق
 هاسایر آزینده

9  آ ودگی هوا تناوب تااوز آ ودگی هوا از حد مااز 

9  
سهمی از جمعیت کزه در معزرض سزطوح بزاز  آ زودگی      

 صوتی برار دارند. 
 آ ودگی صوتی

9  
هزا  آب ناشزی از   هزا  واردشزده بزا جریزان      زیان سرانه
   موتور    نقلیهوسای  

 آ ودگی آب

9  ا،تصا  زمین به  تسهیالت حم  و نق  سرانه   
اثرات کاربر  

 زمین

9  ها و...( ها و تازب )جنر شده  حفایت از مناطق حفایت 
حفایت از 

 هازیستراه

9  
هزا  حیزات وحزش کزه از آن       حفایترزاه  متوسط انزدازه 

 ا  عبور نکرده است.  جاده
جداساز  
 هازیستراه

9  
ونقز      حمز   نقلیزه  پذیر در وسزای    مصرف منابع تادیدنا

 موتور 
 بازدهی منابع

 

 ونقز ، بزه نظزر     حمز   پایزدار  در عرصزه  منظور ارزیابی صحیم و رشد روند  به

ها  اجرایی در تحقق این هدف نقزش بسزیایی   ریی ها و برنامهگذار رسد سیاستمی

 (:  امینیها عبارتند از )جهانشاهلو و ها و برنامهطور کلی این سیاست داشته باشد. به

    تغییر سا،تار شهر  و کاربر  اراضی 

 ونق   فر و تقلی  تأثیرات سوء حم مدیریت تقاضا  سفر در جهت کاهش س 

  شخصی    نقلیه تغییر فرهنگ استفاده از وسای   
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 ساز  ترافیک   مدیریت ترافیک در جهت روان 

 ها  کاربران   بینی نیازها  گروه پیش 

 محیطی   ارزیابی زیست 

 ونق .   حم  مدیریت بحران و حوادث در شبکه 

 

 نقل پایدار شهری و تحقق توسعه و حمل. انواع متعدد فاکتورهای اجرایی در 5

  پایدار شهر ، عوام  اجرایی تزاثیرگیار  وجزود دارنزد     و توسعه ریی  برنامهدر 

 ها عبارتند از: که بر،ی از آن

 نق  همرانی و   کمی و کیفی حم  توسعه 

شهر  را در نی  بزه اهزداف بلندمزدت پایزدار       نق  درون و ها  حم  نقش سامانه

توان از جمله تأثیرگیارترین عوام  در این بین دانست که بر،ی از فوایزد آن   شهر ، می

کمتر   ها  کمتر، سرعت بیشتر، مصرف سو،ت و انر،  کمتر، آ ودگی عبارتند از: هیینه

 افیایش ارزش زمین.  محیط زیست، تراک  کمتر ترافیک و

 ونق  سبی( موتور  )حم  ونق  غیر   حم    سامانه توسعه 

سزوار  و   طزور کلزی در دو با ز  دوچر،زه     شود بزه  ونق  غیرموتور  را می حم 

آل  ها  مناس  و ایده تردید یکی از شیوه سوار  بدون رو  در نظر گرفت. دوچر،ه پیاده

کنزد، عمزدتاً بحزث     شیوه را محدود مزی شهر  است. آنچه که رواج این  سفرها  درون

رو  نیزی اگرچزه    از طرف دیرر، پیزاده  ایمنی و شی  و فرازها  زیاد درون شهرهاست.

شزهر    نق  درون و   یکی از مدها  حم  منی ه یک نوع ورزش است، در اکثر شهرها به

ایی هز  تزوان از جنبزه   ونق  پایدار مزی  رو  را در تحقق حم  شود. تأثیر پیاده محسوب می

چون نقش آن در سالمت روحی و جسمی، افیایش سطم تعزامالت اجتمزاعی جامعزه،    

 شهر  بررسی کرد.   تقاضا  سفرها  درون دهنده زیست و تقلی  حف  محیط

 مدیریت تقاضا  سفر 

مدیریت تقاضا  سفر از راهکارها  بسیار مه  در کاهش تعداد سزفرها و یکزی از   

است. با این نوع مدیریت بر سزفرها و در حقیقزت   ونق  پایدار  فاکتورها  اساسی حم 

ونقز  شخصزی    هزا  حمز    مدیریت بر سیست  عرضه، رغبت مردش به استفاده از سیست 
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هزا    ها  همسوار یا سیسزت   کند و آنان به استفاده از سیست  سرنشین کاهش پیدا می تک

سزاعات   جزایی  آورند. با این نوع مدیریت سیسزت  و جابزه   ونق  همرانی رو  می حم 

روز، دیرر به این شزک  شزاهد ایازاد     کار  و در حقیقت با پخش ساعت اوج در شبانه

ها  ترافیکی در سطم معابر شهر  نخزواهی  بزود و  ایزن نزوع مزدیریت، تزأثیرات        گره

 نق  پایدار ،واهد داشت. و در،ورتأملی بر تحقق حم 

 ارتقاء فرهنگ ترافیک 

ونقز    رین فاکتور در تحقق توسزعه و حمز   ت شود مه  ارتقاء فرهنگ ترافیک را می

ونقز    پایدار دانست  فزاکتور  کزه اهمیزت آن در بزین موضزوعات مربزوط بزه حمز         

هزا    گزاه فعا یزت   نیافتن ایزن موضزوع، هزیچ    باشد و در صورت تحقق ناپذیر می اجتناب

ها صرفاً، صرف هیینه  ونقلی به سو  رشد و توسعه رو نخواهد نهاد و این فعا یت حم 

ونق  شهر یک معلول  مشکالت حم  پر واضم است کههدررفت سرمایه ،واهد بود. و 

تزوجهی شزهروندان بزه بزوانین ترافیزک و       یکزی از عوامز  آن، بزی   کزه  چندعلتی است 

   باشد. که ناشی از فقر فرهنری می نکردن آن است رعایت
 

 های پیشنهاد گیری و ارائه. نتیجه6
نق  انسان و کاز است. رشد  و   حم  مقو ه  کشور،ها  هر  ترین بخش یکی از مه 

هوا و آ ودگی صوتی ناشی از تزراک     ها  تادیدناپذیر و آ ودگی   منابع انر،  رویه بی

نق ،  و   حم  توجهی به پایدار  در توسعه نقلیه، از پیامدها  منفی و مستقی  بی  وسای 

ه دسترسزی کمتزر  بزه      ملی و جهزانی اسزت. از سزو  دیرزر، کسزانی کز       در عرصه

نقز    و طزور غیرمسزتقی  در معلزالت ناشزی از حمز       نق  و میایا  آن دارند، به و حم 

شریک هستند و این سب  نارضزایتی عمزوش مزردش از درنظرنرزرفتن عزدا ت از سزو        

نقز  از دیزدگاه    و نق  است. از این رو بزازبینی صزنعت حمز     و ها  حم  مدیران سامانه

ها  دستیابی به این راهبرد نوین جهزانی، ضزرور  بزه نظزر      پایدار  و بررسی شا،ص

ونق  پایزدار را تشزریم کزرده اسزت      رسد. این مقا ه در ابتدا مفهوش پایدار  و حم  می

هزا   (، از دیدگاه5( و )1( و )9ها  ) سپس برا  دستیابی به این هدف، مطابق با جدول

 ئه نموده است.هایی را ارامحیطی، شا،صابتصاد  و اجتماعی و زیست
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