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  چكیده
نظران مسائل ترین مشکالت، ذهن مدیران، شهروندان و صاحبونقل و ترافیک شهری به عنوان یکی از اساسیامروزه حمل

م و از ها و معابر مواجهیسامانی خیابانشهری را به خود مشغول ساخته. از طرفی با تسلط خودروها در سطح شهر و نابه

رو هستیم و این مسائل محیطی ناشی از این حجم حركت سواره در سطح شهر روبهطرفی با پیامدهای ناگوار زیست

كاهد. الگوی شهر خالق كه امروزه دستیابی به آن به عنوان یکی از مهمترین اهداف روز از پایداری شهرها میروزبه

راستای توسعه هر چه بیشتر اقتصادی، اجتماعی و كالبدی شهر با  ها و تنگناها درشهرهاست، مبتنی بر حذف محدودیت

پذیری آن است، بر همین اساس یکی از ملزومات دستیابی به شهر خالق و تاكید بر ارتقای رشد شهر و افزایش رقابت

خالق تبدیل شهرهای موجود به یک شهر خالق و پویا، اصالح الگوی حمل و نقل موجود و مطابقت آن با اصول شهر 

ر بررسی و استخراج الگوی حمل و نقل شهر خالق و ارائه راهکار در زمینه حاض پژوهش هدف ازاست، بدین منظور 

ایی به استخراج معیارهای شهر خالق و گیری از روش مطالعه كتابخانهباشد بدین منظور با بهرهدستیابی به آن می

یب این دو الگو با یکدیگر و استفاده از ابزار مصاحبه عمیق به ونقل پایدار پرداختیم و پس از تركهمچنین اصول حمل

ونقل شهر خالق پرداختیم و منظور شناسایی ابعاد مختلف موضوع در نهایت به ارائه راهکار جهت دستیابی به الگوی حمل

های اجتماعی شبکه ی جمعی،  چشم انداز مناسب،گیری از منابع جوامع شامل: ارادهگیری شد كه با بهرهاینگونه نتیجه

گردد و به دنبال آن ونقل میسر میسازی اركان شهر خالق در حوزه حملقوی و به كارگیری منایع راهبردی موجود، پیاده

 ونقل و ترافیک كاست.توان از حجم باالی مشکالت موجود در جامعه در بخش حملمی

. 

 

 شهر خالق ،شهری ونقلحمل سیستم ، حمل و نقل سبز،ونقل پایدارحمل كلیدی: های واژه

 

  مقدمه -1
،  با كاهش شدید و عجوالنه در اقتصادهای مبتنی بر تولید در شهرها و نیز با آهنگ تند 1791تا  1791ی در دهه"

های تماشایی )رویدادها، تر از بزرگ گرفته تا كوچک، اقتصاد خود را از تولید مواد تا تولید صحنهزدایی، شهرهای قدیمیصنعتی

كند، این كه مفهوم شهر خالق ظهور می در این شرایط است .[1] "های فرهنگی( شکلی دوباره بخشیدندغت و فعالیتفرا

ها شهرهای متمركز بر خالقیت، درحالی است كه شهرهای مبتنی بر اقتصاد تولیدی در حال كاهش هستند و به جای آن

شهر خالق  .[2]مبنای صنعتی به مبنای فراصنعتی توسعه یافته است گیرند. در واقع تغییر از خدمات، فرهنگ و مصرف قرار می

دهد، شهر خالق در قرن بیست و یکم به معنای شهروندان خالق است. در این های نوین رخ میفضایی است كه در آن فعالیت
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ورترین و زیباترین بهره های اجتماعی و اقتصادی را به جدیدترین، كاراترین،شهر مسئوالن شهری، خدمات همگانی و زیرساخت

به كند، بلکه سازماندهی و مدیریت آن تنها فضایی است كه در آن خالقیت رشد مینمایند. شهرخالق نهروش ممکن ارائه می

 .[3]گردد ریزی میطور خالقانه طرح

شهر به  و شکلونقل درون شهری به عنوان یکی از اركان اصلی شهر، نقش مهمی را در ساختار ، سازمان سیستم حمل

بندی شهرها هستند و نقش موثری را در های عبور ومرور به عنوان استخوانتوان گفت كه شبکهعهده دارد و به عبارتی می

در واقع  .[4]  "دهنده شهرهاستحمل و نقل به راستی سازنده و شکل"ی كالرک كنند. به گفتهایفا می شهر توسعه فیزیکی

ونقل سیستم حمل شود.نقل شهری وجود دارد كه یکی باعث توسعه دیگری میتوسعه شهرها و حملنوعی ارتباط دوسویه بین 

از پیدایش شهرها در جهان تا حدود نیمه قرن نوزدهم كه همزمان است،  موجود در شهرها با گذر زمان در حال تغییر و تکامل

-جایی افراد در شهرها و مقیاس انسانی شکلل غالب جابهبا اختراع ماشین و حضور وسایل نقلیه موتوری بود، حركت پیاده شک

شهری نام برد كه فاقد تغییرات عمده و ونقل درونتوان دوران آرام در حملشد. این دوران را میدهنده ابعاد گذرها محسوب می

گیری آن به شهرها با شکل با اختراع اتومبیل و ورود،  [5]درون شهری بوده است  جاییهای جابهناگهانی در ساختار سامانه

ها ها به عنوانی جزیی الینفک از فضای شهری مواجهیم كه همزمان با تغییر كاركرد آنهای عریض و طویل و تسلط آنخیابان

جایی به عنوان قرارگاه اجتماعی ها و میادین عالوه بر عملکرد ترافیکی و جابههمراه بوده است به نحوی كه در گذشته خیابان

نقل عمومی و خصوصی، جایی برای افراد پیاده و جانبه خودروها و وسایل حملكردند ولی امروزه با حضور همهی نقش میایفا

ایی جهانی شهرها و افزایش ازدحام سفرهای خودرو محور بعنوان مسئلهشهروندان در این فضاها نیست. تسلط خودرو در كالن

باشد. گسترش استفاده از خودرو و افزایش روزافزون خواهد داد در حال ظهور میكه نسل موجود و آینده را تحت تاثیر قرار 

های فسیلی، گرمایش حضور آن در سطح شهرها، عواقب ناگواری را به دنبال داشته از جمله آلودگی هوا، مصرف باالی سوخت

در صورت ادامه الگوی فعلی توسعه شهری، از ایی از مشکالت است. جهانی كره زمین و پارگی الیه اوزون كه این موارد تنها پاره

ها و خودروها خواهد بود های شهر خالق فاصله خواهیم گرفت و فضای شهری ایجاد شده تنها محلی برای زیست ماشینآرمان

و  تهنه مکانی برای پرورش استعدادهای خالق. از این رو اصالح الگوی حمل و نقل موجود در شهرها به نحوی كه این الگو شایس

 گردد.زیبنده شهر خالق باشد امری حیاتی قلمداد می

های حمل و نقل پایدار های اصلی شهر خالق و همچنین اصول سیستمها و ویژگیهدف از این پژوهش ابتدا شناخت مولفه

ها بتوانیم به آنسازی گیری، اجرا و پیادهو نقل كه با بهرهاست و در ادامه ارائه راهکارهایی در خصوص اصالح سیستم حمل

 های شهر خالق نزدیک شویم. معیارها و ایده آل

 

 پیشینه پژوهش: -2
به بعد، ابتدا در بریتانیا و سپس در آمریکا، مفهوم شهر خالق به یک پارادایم معمول و یک مدل  1771ی از میانه دهه

ی، نظریه پرداز شهری، و فلوریدا، اقتصاددان از . لندر[6]های شهری تبدیل شده است ریزی و سیاستجدید از گرایش به برنامه

اند. فلوریدا نخستین كسی است كه ایده شهرهای خالق را در كتاب خود تحت گذاران مفهوم شهر خالق بودهپایه

 كند.مطرح می "Creative Class"عنوان

و آكادمیک ظهور كردند و های سیاسی در گفتمان "صنایع خالق"و  "شهرهای خالق"های اخیر مفاهیمی نظیر در سال

(، 2111چارد فلوریدا )ی(، ر2111(،  چارلز لندری )1779محبوبیت زیادی نیز كسب نمودند. نویسندگانی نظیر پیترهال )

ها و نهادهایی چون دپارتمان فرهنگ، رسانه ( و سازمان2111و1779ریچارد كیوز و در آسیا افرادی نظیر ماسایوكی ساساكی )

ها گذاریمیالدی، نقش مهمی در تاثیرگذاری این مفاهیم بر مباحث علمی و سیاست 1771ی ستان در دههو ورزش دولت انگل

 .[7]ایفا كردند 

ایی بخشی به شهرها، توجه به مباحث پایهفلوریدا در تعریف اصول شهر خالق، با تاكید بر نقش طبقه خالق در خالقیت

شود، همچنین وجود اماكن خانوادگی دوستانه كه باعث اطمینان بخشی میها و های امن ، محیطچون مدارس خوب، خیابان
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های جاذب جمعیت و فضاهای داند و بر ایجاد مکانها و فضاهای باز متنوع را ضروری میسواری، پارکمسیرهای دوچرخه

ر كلی حركت شهرها به سوی كند. او معتقد بود خالقیت و نوآوری با هم به عنوان عناصتعامالتی مردم با یکدیگر تاكید می

به اعتقاد وی امکانات شهری و معیارهای وابسته به كیفیت محیطی به عنوان عناصر اصلی كیفیت مکان  .[8]خالقیت هستند 

 .[9]در جذب افراد با استعداد است 

نوع، سرزندگی و بندی، تچارلز لندری در مطالعات خود برای ارزیابی میزان خالقیت شهرها مکان و ساخت مکانی، ناحیه

 ایی، زیست پذیری و آسایش و رفاه در شهرها را مورد تاكید قرار داده استجلوه شهری، وسایل ارتباطی، اتصال و ارتباط شبکه

[10]. 

 .[11]گیرد كالرک كیفیت محیط را شرط الزم برای جذب طبقه خالق و با استعداد در نظر می

 .[12] كندمی جذب افراد بااستعداد تاكیدجین جیکوبز بر ارتباط بین جذابیت محله و 

تر با شناسایی روند پررنگ "سازیتوسعه شهرهای خالق از طریق شبکه "( در پژوهش خود تحت عنوان2119ساساكی)

یکم، به بررسی حركت شهرهای جهانی به سوی شهرهای خالق، انتقال وشدن نقش شهرها در مقابل كشورها در قرن بیست

تصمیمات سیاسی شهری و همچنین مرور تجارب شهرهای خالق پرداخته است. ساساكی با تأكید فرهنگ وخالقیت به محور 

های شهر خالق، شش معیار اصلی برای تحقق شهرهای خالق معرفی نموده است. او عضویت سازی شاخصبر لزوم بومی

للی) از جمله شبکه شهرهای خالق المهای بینهای مبدل شدن به شهرهای خالق در آسیا، در شبکهشهرهای دارای پتانسیل

 سازی در سطح ملی و میان كشورهای آسیایی را مورد تأكید قرار داده استیونسکو( را ضروری دانسته است و همکاری و شبکه

[13]. 

پذیری شهر خالق مقایسه تطبیقی بین بررسی میزان تحقق"( در مقاله خود تحت عنوان1373ضرابی و همکاران )

معتقد است، شهر  "پایدار شهری و معیارهای ایجاد شهر خالق، نمونه مورد مطالعه : شهرهای استان یزد های توسعهشاخص

خالق یک مکان با شکوفایی قوی هنر و فرهنگ، خالقیت و نوآوری با سناریو چهارگانه سرمایه انسانی خالق، كیفیت زندگی، 

های توسعه پایدار است و در ادامه تحلیلی بر ارتباط بین خصكارگیری شاهای نوآوری و سرمایه اجتماعی در جهت بهزمینه

 33های توسعه پایدار و معیارهای شهر خالق به منظور دستیابی به شهر خالق پایدار انجام داده است. در این پژوهش شاخص

 .[14] شاخص شهر خالق مطرح گردیده 22شاخص توسعه پایدار و 

های شهر خالق مطالعه تحلیل كارایی محالت شهری از لحاظ شاخص"تحت عنوان( در مقاله خود 1373سرور و همکاران )

های شهر خالق پرداخته است. وی برای گانه شهر بناب از لحاظ شاخصبه بررسی و تحلیل محالت سیزده "موردی شهر بناب

یفیت زندگی و بیست و یک بررسی معیار شهر خالق از چهار شاخص كلی سرمایه انسانی خالق، نوآوری، سرمایه اجتماعی، ك

 .[15]  شاخص فرعی استفاده نموده است

نقل شهری )مطالعه وهای حمل( در مطالعه خود با عنوان ارزیابی پایداری سیستم1372اسماعیل پوراشکاء و همکاران )

عنوان پایدارترین  موردی :شهر رشت( به معرفی بیست معیار مهم پایداری پرداخته است و در نهایت قطار شهری و دوچرخه به

تر قطار شهری به عنوان بهترین ونقل شهری شناخته شده است، بدین ترتیب، لزوم توسعه هرچه سریعهای حملسیستم

ونقل عمومی و نیز ضرورت پرداختن به دوچرخه به عنوان یک وسیله نقلیه غیرموتوری پاک به ویژه برای سیستم حمل

 .[16]  ه استمسیرهای كوتاه مورد اشاره قرار گرفت

ونقل شهری در شهر اهواز به ایی با عنوان سنجش و شناسایی پایداری اجتماعی حمل( در مطالعه1373پور و علیزاده )امان

ونقل های اصلی پایداری اجتماعی در حملتعریف سه عامل امنیت اجتماعی، رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی به عنوان شاخص

 .[17] ستشهری شهر اهواز پرداخته ا

ها؛ مطالعه های عمرانی شهرداریونقل پایدار در برنامه( در مطالعه خود با عنوان تحلیلی بر جایگاه حمل1373سلطانی )

گیری شده است كه جهت ها پرداخته است و اینگونه نتیجهموردی شهرداری شیراز، به بررسی سهم تخصیص بودجه در طرح

ونقل درون شهری و تجدید نظر ونقل شهری، نیاز اساسی به تغییر پارادایم توسعه حمللدستیابی به توسعه پایدار در بخش حم
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ریزان و اصالح چرخه تنظیم برنامه عمران شهری همراه با بازنگری در سازوكار تخصیص بودجه و های مدیران و برنامهدر نگرش

 .[18] ها ی مختلف، ضروری است ا و پروژههتعریف طرح
 

 روش تحقیق -3
ست . با توجه به نظری ایی و روش تحقیق در آن توصیفی و تحلیلی اتوسعه -پژوهش حاضر از نظر نوع تحقیق كاربردی

ها و ترین منابع مورد استفاده كتاب، روش گردآوری اطالعات به صورت اسنادی و بررسی متون بوده و عمدهبودن موضوع

های با توجه به ماهیت داده باشد.شبکه جهانی اطالع رسانی می های پژوهشی مرتبط و استفاده ازمجالت تخصصی، طرح

ها و تحقیق، شیوه تجزیه و تحلیل به صورت كیفی و مبتنی بر تحلیل محتوا خواهد بود در نهایت جهت شناسایی شاخص

سازی پرداختیم نفر از شهروندان و اساتید حوزه شهر 13ونقل مناسب و كارآمد به مصاحبه عمیق با های سیستم حملویژگی

 كه نتایج مباحث در ادامه ارائه خواهد شد.

های مختلف این موضوع مورد بررسی و ارزیابی قرار ایی بودن حمل و نقل شهری از دیدگاهبا توجه به ماهیت چندرشته

نوشتار حاضر های شهر خالق مطلبی ارائه نشده بود، براین اساس در گرفته است، ولی در خصوص بررسی تطبیقی آن با ویژگی

 به بررسی و كنکاش در این موضوع پرداخته خواهد شد.

 

 مبانی نظری -4 .1
 شهر خالق -4-1

ایی به هم پیوسته از شهرهایی كه در هفت موضوع ادبیات، برنامه شهرهای خالق توسط یونسکو با هدف ایجاد شبکه

فعال و تاثیرگذار هستند، اجرا شد. به گفته این سینما، موسیقی، هنرهای مردمی، طراحی شهری، اغذیه و هنرهای رسانه ایی 

كند. مفهوم شهر خالق های اقتصادی و تنوع فرهنگی شهرهای مختلف جهان كمک میسازمان، این شبکه به توسعه توانایی

هری و و تاكید آن بر  فضاهای همسایگی، ش[19] گیرد، ریزی راهبردی مورد استفاده قرار میاغلب به عنوان شکلی از برنامه

های اقتصادی، فضا، پیوندها و ارتباطات، چشم كالبدی مبتنی بر فرهنگ است. همچنین اركان شهر خالق شامل: مردم، بنگاه

  [20] .باشدانداز و آوازه می

شناسی و اقتصاد تعریف و بحث  انسان شناسیشناسی، جامعههای بسیاری از جمله روانخود اصطالح خالقیت در رشته

ایی خاص های عمومی جامعه و به رشتهرا به یک حوزه تحقیقاتی فراگیر تبدیل كرده است. تعریف خالقیت به ویژگیشده، آن 

ظهور چیزی متعالی و مناسب از "تواند به عنوانشود، بستگی دارد. این اصطالح به شکلی گسترده، میكه توسط آن بررسی می

شعار یا خالق باش یا بمیر،ضرورت جدید »نویسد پک به نقل از درهر می. [21] .تعریف شود  "منظر یک شخص، گروه یا جامعه

-اما مادامی كه مناطق در دام ساختارهای قدیمی خود گرفتار باشند به ظهور مناطق جدید و خالق نمی  [22] .«. شهری است

 انجامد.

آورد، شهری كه فرصت ها و شهر خالق شهریست كه اصالت خود را از طرق مختلف به وسیله شهروندانش به دست می

آورد تا پتانسیل های درونی خود را ارتقا دهند و به مزایای حقیقی زندگی های حمایتی را برای ساكنان خود فراهم میمکانیزم

بینندكه مسایل سیاسی را به سازی میدر این شهرها شهروندان خود را به عنوان جزیی از فرایند تصمیم ،شهری دست یابند

دانند این مشاركت تضمین كننده برخورداری همه شهروندان از مزایای توسعه شهری خشی عادی از زندگی خود میعنوان  ب

 [23] .خواهد بود 

 توان به موارد زیر اشاره كرد:های شهر خالق میویژگیدیگر از 

 بخشد.های اجتماعی را در قالب نهادهای اجتماعی و فرهنگی سرعت میشهر خالق، پیشرفت 

  ها به یک میزان وجود دارد.این شهر غلبه یکی بر دیگری وجود ندارد و فرصت برای تمامی اقشار و گروهدر 

 هایی متنوع و فضاهای مستعدوجود محله 
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 ها متناسب با مقیاس عملکرد و شکوفا كننده استعداد مردمها و كاربریفعالیت 

 فضاهای عمومی با ظرفیت باالی تجمیع 

 دهنده فضاهای عمومی دسترسی مناسب و ارتباط 

 سازدپذیر میهای باهویت و منسجم كه یک اجتماع محلی منسجم را امکاندارای محله 

 ریزی خالقانهتنوع فعالیتی و فضایی با برنامه 

 ساالر برای بیان عقاید و ابراز نظرات مردمیوجود عرصه اجتماعی باز و مردم 

 ریزی فرهنگیامههای شهری و محلی از طریق برنمشاركت در برنامه 

  [24]. بین انسان و كالبد  مناسبارتباطات و تعامالت مردمی به صورت مطلوب از طریق ایجاد رابطه 

ونقل شهرهای خالق باید از اصول پایداری پیروی كند به همین دلیل ونقلی ارائه شده برای حملبه طور قطع الگوی حمل

 پردازیم. و ملزومات آن میها ونقل، ویژگیبه بررسی مفهوم پایداری در حمل

 

 حمل و نقل پایدار -4-2

توانیم ونقل پایدار ارائه گردیده است، با تعدیل تعریف كمیسیون براتلند از پایداری، میتاكنون تعاریف مختلفی از حمل

آینده در رفع نیازهای  هایونقل امروز بدون از بین بردن توانایی نسلنقل پایدار را به عنوان توانایی رفع نیازهای حملوحمل

 .[25]شان تعریف كنیم ونقلیحمل

 ونقل پایدار  و اركان آن به شرح زیر تعریف شده:، حمل1771در گذارش بانک جهانی در سال 

 های حملگذاری برای زیرساختركن اقتصادی و مالی كه شامل مناسب بودن ساختار سازمانی، اقدامات و سرمایه-

 ونقل است.

 ونقل و انتخاب اشکال مختلف گذاری برای حملطی و اكولوژیکی كه شامل بررسی چگونگی سرمایهمحیركن زیست

 گذارد، است.ها اثر میونقل كه روی كاهش مصرف انرژی و انتشار آالیندهحمل

 [26]ونقل برای همه اقشار جامعه تاكید دارد ركن اجتماعی كه بركافی بودن دسترسی به خدمات حمل. 

 كند:ونقل پایدار را به صورت زیر بیان میه اصل از ملزومات حملوالتر هوک د

 رویایجاد فضاهای مناسب پیاده .1

 سواران و سایر وسایل نقلیه غیرموتوریایجاد محیطی مناسب برای دوچرخه .2

 هزینه و گستردهونقل عمومی كمحمل .3

 نقلیه و با سرعت ایمن روی پاک با كاهش تعداد وسایلمدیریت سفرها با ایجاد دسترسی برای پیاده .4

 ترین حالتو نقل بار و كاال در پاكترین و ایمنحمل .3

 ها و فضاهاها ساختمانسازی مردم با فعالیتها یا یکپارچهاختالط كاربری .1

 هامتراكم سازی ساختمان .9

 محورونقل عمومی و پیادهحمل .9

 افزودن امتیازات طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی .7

 های شهری بادوام ساختن و پایدارسازیرو با كوچک كردن بلوکرهای پیادهمستقیم كردن مسی .11

ونقل پایدار سیستمی است ونقل پایدار ارائه داده است؛ یک سیستم حمل(، تعریفی از حملCSTونقل پایدار)مركز حمل

 كه:

المت انسان و اكوسیستم و با اجازه دستیابی به نیازهای اساسی افراد و جوامع را به طور ایمن و با روشی منطبق با س

 دهد.عدالت درون و بین نسلی می

 كند.ونقل را پیشنهاد و از اقتصاد پویا حمایت میهای حملنماید، گزینهقابل اجراست، به طور موثر عمل می
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ع دهد، مصرف منابها برای سیاره زمین ممکن نیست را كاهش میایی و ضایعاتی كه جذب آنانتشار گازهای گلخانه

كند، اجزای آن را مجددا رساند، مصرف منابع تجدیدپذیر  را تا سطح بازده پایدار محدود میغیرقابل تجدید را به حداقل می

 .[27] رساندكند و استفاده از زمین و ایجاد سروصدا را به حداقل میاستفاده و بازیافت می

قل در شهرهای آمریکایی و ایاالت متحده به استفاده ونبراساس مطالعات و تحقیقات صورت گرفته بازگشت رویکرد حمل

وسایل  سبک هایی با ترافیک. ترامواها معموال در خیابانتواند به عنوان ابزار توسعه خالقانه شهر مطرح باشدمجدد از تراموا می

  كنندنی میتری توقف دارند و از سفرهای كوتاه درون شهری پشتیباكنند، معموال در مسیرهای كوتاهنقلیه حركت می

دهد اجرای طرح تراموا تواند به عنوان محركی برای توسعه اقتصادی باشد مطالعات انجام شده نشان میتراموا می.[28]

گذاری تجاری و مسکونی، جذب ساكنان و دربردارنده منافع اقتصادی برای شهر خواهد بود زیرا باعث توسعه سرمایه

ها و مایملک شده و افزایش مالیات بر شود، منجر به افزایش قیمت داراییی تازه میهای اقتصاداستعدادهای جدید و فعالیت

انجامد، ایجادكننده مشاغل جدید و تقویت شود، همچنین به بازآفرینی شهری میدارایی باعث تقویت بیشتر هسته شهر می

ازی این سیستم در راستای اهداف پایداری در سبنابراین پیاده .[29] شودكننده مشاغل محلی است و باعث افزایش توریست می

 ونقل است.حوزه حمل

 
 (culver,2017,26) :منبع                               تاثیرات توسعه تراموا: 1شكل                                                      

 

-مطالعه برخورداری یک شهر یا منطقه از این ویژگی و ونقلدر بخش حمل های شهر خالقتر ویژگیمنظور بررسی دقیقبه

-كند كه با استفاده از آن امکان سنجش وضعیت فراهم میشاخص به عنوان ابزاری عمل میشود، استفاده می هاها از شاخص

الق فراهم پذیری شهر خهای كارآمد و جامع امکان ارزیابی میزان دستیابی به اهداف و میزان تحققپس از تعریف شاخص شود.

 خواهد شد.

های اجرایی آن در حوزه های شهر خالق و نمونهبراساس مطالعه صورت گرفته توسط مركز مطالعات شهر تهران، شاخص

 باشد:ونقل شامل موارد زیر میحمل
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توانایی داشتن نگاهی متفاوت به محیط و رفتاری متناسب با آن، نوآوری در تبدیل هزینه به انعطاف پذیری: -1

 پذیر.های انعطافآمد،تحقق اهداف برابری اجتماعی به وسیله انتخاب روشدر

توان به استفاده از سوخت های توانایی به كارگیری راه حل ابتکاری برای مشکالت دیرین. به عنوان نمونه می ابتكار:-2

 ونقلی اشاره نمود.های جدیدی حملجدید و یا سامانه

ها بیشترین مشکل را با آن ای شکست.خطرپذیری از جمله مسایلی است كه دولتتوانایی قبول پیامدهخطرپذیری: -3

مسئوالن لندن طرح هزینه  2113كنند. در یک شهر خالق بزرگترین خطر، خطر نکردن است. در فوریه دارند و از آن پرهیز می

ارائه نمودند كه در این مقیاس  تراكم )دریافت عوارض حمل و نقل به صورت الکترونیکی در اطراف هسته مركزی لندن( را

درصد و مدت زمان سفر درون شهری  21بزرگ نیازمند جسارت و خطرپذیری بود. چند ماه بعد از ارائه طرح، ترافیک حدود 

آوری شد كه برای توسعه حمل و نقل هزینه میلیون دالر عوارض در یک سال جمع 221درصد كاهش یافت .حدود  31حدود 

 های انجام شده كیفیت زندگی خیابانی در مركز شهر به میزان زیادی بهبود یافته است.یابیگردید. بر طبق ارز

این طرح در واقع هیچ پیامد منفی نداشته و از حمایت گسترده مردم و بازاریان و تمامی احزاب سیاسی برخوردار است. در 

تر شده است.خطرپذیری عوارض نیز گستردهحال حاضر نه تنها عوارض فوق افزایش یافته بلکه منطقه تحت پوشش این 

شهرداری لندن دنیای شهروندان را تغییر داد. در این نمونه نوآوری شهری ، كار خالقانه، با چشم باز به استقبال خطر رفتن 

 است؛ یعنی قبول احتمال شکست.

ر شهر خالق سیستمی وجود توانایی یک شخص برای هدایت شهر؛ هر كار خالقانه نیاز به رهبری دارد.در هرهبری: -4

دهد. دانش ممکن است درونی و متناسب با سن باشد اما خالقیت دارد كه به جوانان اجازه رسیدن سریع به قدرت را می

سرشتی جوان دارد. راه انجام كارها، همکاری جمعی افراد شایسته با پیروی از رهبری فردی جسور است. این همان خالقیت 

 است.

« گیری ساخت محیط انسانیتغییر محیط شهری با جهت»ایی در شهر وین در كشور اتریش با عنوانژهپرو 2111در سال 

بنا شد.حدود « شهرک بدون ماشین»ایی به اسمسازی انتخاب و محلهاجرا شد كه براساس آن قسمتی از شهر برای طرح آماده

كردند.فلسفه این طرح آن بود كه برای ن زندگی میخانوار در آ 211های مسکونی ساخته شد كه تقریبا هکتار مجموعه 11

شهروندان وینی كه عالیق زیست محیطی قوی دارند، این عالیق را پرورش دهند. اولین شرط سکونت در این شهرک این بود 

آن  كنند، نباید ماشین داشته باشند و این شهرک طوری طراحی شده كه ماشین نتواند بهكه كسانی كه در اینجا زندگی می

داخل شود. اما در عین حال مکان این شهرک در جایی قرار گرفته كه دسترسی به حمل و نقل عمومی مترو و اتوبوس بسیار 

كردند تا خوب بود.این نوآوری باعث جذابیت این محله شد و بسیاری از افراد، از جاهای دیگر شهر، از این محله بازدید می

یت موجب ترویج و گسترش فرهنگ شهر بدون ماشین شد.در این شهر با اركان مردم، كند.همین جذابببینند چگونه عمل می

اند به فضاها و پیوندها و ارتباطات و با زیرساخت بسترهای احتماعی و فرهنگ و همچنین با استفاده از شاخص ابتکار توانسته

 .[30] ایجاد این شهر خالق برسند 
  

 تجزیه و تحلیل -5
-اصول حملل  سپس استخراجاركان شهر خالق و  بررسیونقل پایدارِ شهر خالق به ه الگویی درخصوص حملبه منظور ارائ      

-نیز استفاده میصالح ا افراد ذیبدآوری شده از طریق مصاحبه ، همچنین از مطالب گرپردازیممیبرپایه این اركان  ،ونقل پایدار

های اقتصادی، فضاها، پیوندها و ارتباطلات  های قبلی بیان شد اركان شهر خالق شامل: مردم، بنگاههمانطور كه در بخش .مییانم

 د.باشانداز میو چشم

هلا بله   آن سازی و تغییر تفکرات و نگلرش ها ضرورت فرهنگیکی از اركان شهر خالق مردم هستند كه درخصوص آن مردم:-1

های عملومی  ونقلی پاک و سبز به خوبی مشخص است.كه این امر با برگزاری و ارائه آموزشهای حملبرداری از روشسوی بهره

ر خالق تاثیرگذاری باالیی دارد توجه به اصل مشاركت اجتملاعی اسلت، درواقلع    گیری شهقوی میسر است. مبحثی كه در شکل
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هلا در فراینلدهای   سلازی آن سازند و استفاده از نظرات شلهروندان و دخیلل  شهرشان را می ،این مردم هستند كه به دست خود

ها و كلیه ملزوملات  جاورت راهسازی ضروری است، تعیین مسیرهای جدید عبوری، جانمایی خدمات در مگیری و تصمیمتصمیم

یابی بهینه به منظور حل مشکالت ترافیکی در الگوی توسعه شهر خالق مبتنی بلر نظلرات و خواسلته    همچنین چاره ،نقلحمل

 پذیرد.های مردم  صورت می

یابد پلس در ایلن   یهاست جایی كه فکر انسان فرصت پرواز و بروز و ظهور را مشهر خالق محلی برای بروز استعدادها و خالقیت

هلای مختللف بصلری، صلوتی و     شهر استفاده موثر از نظرات و پیشنهادات مردم باید مدنظر قرار گیرد. شهری كثیف با آللودگی 

تواند بستری مناسب برای پرورش هنرمندان آینده باشد این درحالی است كه عمده آللودگی شلهرهای   محیطی قطعا نمیزیست

 ونقلی است.ملامروز ما ناشی از مشکالت ح

 تواند تاثیرگذار باشد:همچنین در این حوزه رعایت اصول زیر می

 ونقللی  های حملشروع آموزش افراد از سنین پایین و دوران دبستان در راستای لزوم رعایت قوانین و استفاده از روش

غلب اوقلات بله فراموشلی    شودو یا در اهای عمومی شامل میپاک، مطلبی است كه امروزه سهم ناچیزی را در آموزش

 شود.سپرده می

 سلواری خلانوادگی،   هلا و مراسلم، برگلزاری دوچرخله    ها و رخدادهای فرهنگی شامل اجرای جشنریزی فعالیتبرنامه

روی خانوادگی به منظور تشویق مردم و الگوسازی برای آنان جهت استفاده از الگوهای جدید و پاک های پیادههمایش

 ونقل.حمل

 آموزان به مدارس به جلای  سواری اطفال و كودكان در مسیرهای تردد دانشز دوچرخه و مسیرهای دوچرخهاستفاده ا

 افزایش روزافزون استفاده از سرویس مدارس .

ایلی اسلت كله كمتلرین     گذاری روی وسلایل نقلیله  نظران، مسئله اصلی سرمایهبراساس مطالب استخراجی از مصاحبه با صاحب

تلوانیم  رسانند، همچنین همواره تاكید بر این بوده كه عقل سالم در بدن سلالم اسلت، زملانی ملی    ت میآسیب را به محیط زیس

ایی سالم داشته باشیم و جامعه سالم نیاز به هوای سالم و بیشلترین میلزان اكسلیژن و    شاهد تحقق شهر خالق باشیم كه جامعه

های یک شهر سالم است تلا سلالمت افلراد آن بله     ترین سرمایهمكمترین میزان آلودگی هوا دارد، زیرا بدون شک اكسیژن از مه

مخاطره نیفتد و بتوانند برای جامعه خود مفید باشند. وسایل نقلیه عمومی و خصوصی در شهر خالق بایستی بله نحلوی باشلند    

یج خودروهلای بلا   ونقلی باشلند و بله تلدر   كه با كمترین آلودگی و مصرف اكسیژن و در كمترین زمان، پاسخگوی نیازهای حمل

 های فسیلی با خودروهای برقی یا خورشیدی جایگزین شوند.  مصرف سوخت

تشویق شهروندان به دوچرخه سواری، سبب مصرف كمتر سوخت فسیلی، سالم بودن هوای شهرها و كمک به سالمتی ساكنین 

سلواری  تجلاوز كلرده اسلت، دوچرخله     ونقل پاک كه آلودگی هوا از حد مجازشود در حالی كه در شهر فاقد اصول حملشهر می

 باعث آسیب و  لطمه به شهروندان می شود، امری كه امروزه در خیلی از شهرهای بزرگ شاهد آن هستیم.

هاست، در شرایط فعلی بین كسانی كه از دوچرخه برای رسیدن به مقصد سواری اصالح  زیرساختاولین گام در ترویج دوچرخه

كند عدالت برقرار نیست چون كسلانی كله  از خلودروی شخصلی     از خودروی شخصی استفاده می كند و افرادی كهاستفاده می

كننلد و  ساختن آن، از هوای آلوده موجود، كمتر استنشاق میاستفاده می كنند عالوه بر آسیب رساندن به محیط زیست و آلوده

فراد دوچرخه سوار در معرض هوای آلوده بیشتر و خطر پردازند در حالی كه ارسانند نمیایی بابت آسیبی كه به محیط میهزینه

توان با باال بردن هزینله اسلتفاده از اتومبیلل شخصلی تمایلل بله اسلتفاده از خلودروی         گیرند. برای حل این مشکل میقرار می

ند كله از نظلر   ها نمود.  با انجام این كار چون مردم به دنبال راهی هسلت شخصی را  كم كرد و درآمد حاصله را صرف زیرساخت

سواری خواهند رفت. شهروندان زمانی كه با هوای پاک مواجله شلوند اولویلت را بله     اقتصادی به صرفه باشد  به سمت دوچرخه

 دوچرخه سواری خواهند داد تا استفاده از خودروی شخصی و پرداخت عوارض.

هلای  (، سیسلتم ITS)ونقلل هوشلمند   تم حملل ونقلی پیشرفته و به روز است نظیر سیسهای حملنکته دیگر استفاده ازسیستم

( ، سیسلتم  Trolleybus)هلای برقلی   ونقلل اتوبلوس  ، سیسلتم حملل  BRTقطار برقی تراموا، سیسلتم  .[31]ونقل كابلی حمل
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های حمل و نقل ریلی ( و انواع مختلف سیستمPersonal Rapid Transit) های هوشمند بدون رانندهمونوریل، سیستم تاكسی

 تواند بسیار موثر وتاثیرگذار باشد.ها میازی و استفاده از آنسكه پیاده 

 

 های اقتصادی:بنگاه-2

تر و قدرتمندتر از سرمایه مالی است بر فضای شلهری  مفهوم خالقیت و طبقه خالق به عنوان یک اعتبار جدید كه بسیار معقول

ت نیازمند یک چارچوب معلین بلرای شلکوفا شلدن و در     گذارد. هم فلوریدا و هم لندری به این نتیجه رسیدند كه خالقیاثر می

 .[32] نهایت ایجاد رفاه اقتصادی است 

های مصرفی در این بخلش خواهلد شلد، رشلد بلاالی      های فسیلی و تجدیدناپذیر منجر به افزایش هزینهافزایش مصرف سوخت

ایلی  ونقل و انتشار گازهای گلخانله لمصرف انرژی بخش حم 2123شود تا سال بینی میمصرف انرژی به صورتی است كه پیش

 .[33] تا دو برابر افزایش یابد 2111نسبت به سال 

 14بله   2121شلود ایلن رقلم در سلال     بینی ملی گیگاتن بر ساعت بوده است و پیش 11مصرف انژی در جهان  2113در سال 

خمین زده شد منلابع نفلت و گلاز تلا سلال      های علمی كانادا تگیگاتن بر ساعت افزایش یابد.در جدیدترین اظهارنظرهای انجمن

براساس آمار منتشره از سوی مركز مطالعات انرژی آمریکا، متوسلط  .[34] به شدت كاهش یافته و رو به اتمام خواهد بود 2131

لیتر اسلت. املا متوسلط مصلرف      319میلیون نفر، حدود  9351در ایران با جمعیتی بالغ بر  2111سرانه مصرف بنزین، در سال 

لیتر اسلت.یعنی سلرانه مصلرف     249میلیون نفر، حدود  319كشور عضو اتحادیه اروپا با جمعیتی حدود  29زین، در مجموع بن

 لیتر بیشتر از سرانه مصرف بنزین هر فرد در كشورهای عضو اتحادیه اروپاست. 11بنزین هر فرد در ایران 

هلای اقتصلادی شلده و بله موفقیلت      گذاری در بنگلاه ف سرمایهتواند صرجویی در مصرف انرژی میهزینه بازگشتی از راه صرفه

هلای فرهنگلی هزینله    های نوآورانه گردد و یا در بخلش سازی ایدههای اقتصادی منجر شود و یا صرف تجاریكاركنان در بخش

 شود.

، گلازی، وسلایل نلوین    های خورشیدی، برقیهای خالقانه ارائه شده در ارتباط با ساخت و طراحی خودروگذاری در طرحسرمایه

-ونقلی و تولید انبوه آنها و همچنین حمایت از نمایش محصوالت خالقانه و برگزاری نمایشگاههای ملی و بین الملللی ملی  حمل

 تواند در توسعه اقتصادی اثرگذار باشد.

 

 فضاها:   -3

ونقل شهری به شدت متلاثر  طرفی حمل باشند،  ازی شهر و كالبد آن میدهندهیکی از اركان شهر خالق فضاها هستند كه شکل

طور برداشت كرد كه در راستای نیل بله شلهر خلالق نیازمنلد بلازنگری در فضلاهای شلهری        توان اینباشد میاز شکل شهر می

وسویی مناسب با ساختار فضایی شلهر خلالق   ونقل موجود و هدایت آن به سمتهستیم و این امر مستلزم تغییر در الگوی حمل

 باشد.می

دهنلد، از آنجلا كله در شلهر خلالق بلا       ها را به خود اختصاص ملی % از سهم كاربری23در ساختار شهری راهها به طور معمول 

ها در راستای تحقق این املر الزم اسلت.برای ایلن مسلئله     فضاهای امیدبخش و توانمندساز سروكار داریم اصالح ساختار خیابان

 كارههای مختلفی وجود دارد از جمله:راه

 روها و میادینی مناسب از پوشش گیاهی در سطح خیابانها، درختکاری و گلکاری معابر، پیادهاستفاده 

 های شهرینورپردازی مناسب و زیبای خیابان 

 آمیزی شاد و جذاب المانهای شهریرنگ 

 ها و مبلمان شهری جذاب و جدید كه برانگیزاننده احساس آدمی باشنداستفاده از نمادها، مجسمه 

 پذیری باالخوردار از دسترسیبر 

 روهاكارگیری هنر در فضاهای عمومی، معابر و پیادهبه 
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 خلق مکانهایی در راستای تسلط حداكثری عابران پیاده 

 بازتعریف خیابان به عنوان فضایی برای تردد انسان نه صرف عبور خودرو 

 عث پلراكنش هرچله بیشلتر جمعیلت و     سطح در مركز شهرها كه باهای غیرهمجلوگیری از ساخت و گسترش تقاطع

 شوند و حل مشکالت ترافیک با راهکارهای فرهنگی.تسلط خودرو می

انجامد، مطالعه نیلومن و كلن ورسلی روی    های شهری برخالف تصور عموم به كاهش حجم و شدت ترافیک نمیتعریض خیابان

ونقلل درون  و مقدار فضای تخصیص یافته به حملل ایی های جادهدهد كه هرچه میزان زیرساختشهرهای مختلف دنیا نشان می

ی دیگر كه مسئله .[35]شهری بیشتر باشد به همان اندازه میزان استفاده از اتومبیل، مصرف بنزین و آلودگی بیشتر خواهد شد

اكنلدگی و  هلای اداری بلا پر  در شهر خالق بایستی مورد توجه قرار گیرد این است كه ادارات و مراكز دولتی به صورت مجموعله 

توزیع مناسب در سطح شهر مکانیابی شوند تا مسیرهای كاری مردم كوتاه شود و بله راحتلی بتواننلد نیازهلای خلود را مرتفلع       

مانلد  هایی كله بلاقی ملی   ونقلهای اضافه باشد در آن صورت حملنقلوسازند. در درجه اول تمركز اصلی بایستی بر حذف حمل

 مدیریتش آسان خواهد شد.

 

 یوندها و ارتباطات:  پ -4

كننلده و  هلای ارتبلاط دهنلده، هماهنلگ    ایی وجود سلازمان به منظور حصول اطمینان از اجرایی و عملی شدن هر طرح و پروژه

های مجزا را سازماندهی و از منابع موجلود بله نحلو    های واسطی كه فعالیتمدیریتی اقدامات و عملکردها ضروری است، سازمان

 نند.كموثری استفاده می

هلای ملدیریتی كارآملدی در راس كلار     شود كه سلازمان ونقل درخور شهر خالق در شهرها پیاده میزمانی الگوی مناسب حمل

ونقل همگانی كشلور كله وظیفله ایجلاد انسلجام و هملاهنگی در كلیله        های حملتوان ازاتحادیه سازمانباشند، بدین منظور می

ونقلل  ونقل و ترافیک شهری،دفتر هماهنگی حملرا به عهده دارد ویا معاونت حملونقل همگانی سراسر كشور های حملسازمان

-هاو شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای كشور و.....نام برد، كه امروزه متولی اصلی املور حملل  و ترافیک، سازمان شهرداری

متعلدد آن   املور شهری بلرای هملاهنگی    ل حمل و نقل و ترافیکئضرورت ایجاد مدیریت واحد بر مسا ونقل در شهرها هستند.

شود كه در سطوح باالی مدیریتی كشور نیز مطرح است. لذا می بایست دستگاه های اجرایی دخیل در امر ترافیلک   احساس می

شهری ،یک ارگان واحد را به عنوان متولی اصلی بحث ترافیک انتخاب نموده تا مسائل را به طلور مهندسلی و علملی بررسلی و     

  .مایدمدیریت ن

های آموزشی، سمینارها ها است كه با برگزاری كالسی این سازمانسازی شهر خالق تفهیم رسالت و وظیفهاولین قدم در پیاده

ها به منظور انجام وظایف محولله  پذیرد و در مرحله بعدی حضور فعال این سازمانو تدوین ضوابط و مقررات، این امر صورت می

های هدایت مناسب ترین بخشات كارآمد و مناسب كه با مطالعات كافی صورت گرفته یکی از حیاتیاست. تدوین ضوابط و مقرر

 طرح است.

های سیاسی بله عنلوان الگلوی    ونقل شهر خالق استفاده از هنرمندان، افراد مطرح و چهرهیکی از راهکارهای تحقق الگوی حمل

ونقلل سلبز و   انی كه این افراد در بین مردم و با مردم از اصول حملونقل سبز و پایدار در شهر است.زمشهروندان و منجی حمل

رو این الگوها خواهند بود. این امر باعث رفع این دیلدگاه سلنتی در بلین    ها دنبالهكنند مردم هم به تقلید از آنپایدار پیروی می

 ها خواهد شد.شان اجتماعی آن ونقل باعث كسرجایی و حملهای پاک برای جابهمردم خواهد شد كه استفاده از روش

 

 انداز:  چشم-5

ونقلل در شلهر   شدن الگوی پایدار حملل ریزی و مدیریت شهری نقش مهمی در پیادهانداز به عنوان هدایتگر توسعه، برنامهچشم

-ها و تلالش طرح ها،دهی به برنامهتواند در جهتدهنده و برانگیزاننده است و میكند زیرا به عنوان محرک توسعه جهتایفا می

بینانله و بلا مطالعله كلافی از     انداز مناسب در سطح كالن كه واقعهای صورت گرفته تاثیرگذار باشد، بنابراین با تدوین یک چشم
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های مناسب از چشم انداز تعریلف  ها شکل گرفته باشد و به دنبال آن استخراج راهبردها و سیاستها و محدودیتشرایط، فرصت

 ین داشت كه در مسیر صحیح توسعه پیش خواهیم رفت. توان یقشده می

 گردد:ترین منابع جوامع برای دستیابی به شهر خالق شامل موارد زیر میمهم

 

 اراده جمعی:  -1

 و از جمله مشکالت حمل و نقلل های شهرهای امروز برای همه شهروندان به خوبی واضح و مشخص است، مشکالت و نابسامانی

ها و میدان ها، تراكم ترافیک معلابر، كلاهش ظرفیلت     توان به انباشت ترافیک در تقاطع هود می باشد، میترافیک شهری كه مش

هلای   ای وسایل در بافت مركزی، كمبود مدیران و كارشناسان آشنا با مسایل حمل و نقلل در ارگلان   معابر ناشی از پارک حاشیه

سلواران،   ایت نکردن مقررات بله خصلوص توسلط موتورسلیکلت    ونقل شهری، رعذیربط، دانش ناكافی در مدیریت سیستم حمل

مشکالت ناشی از باال بودن فراوانی نسبی موتورسیکلت در بافت مركلزی، علرض كلم معلابر، نبلود تسلهیالت مناسلب، )شلامل         

الزم بلر  ها و میدان ها، نبود كنترل و نظلارت   ای و پاركینگ عمومی(، طرح هندسی نامناسب تقاطع تسهیالت ویژه پارک حاشیه

عالرقم اینکه برخی از ایلن مسلایل در   .های تجاری در بافت مركزی اشاره داشت اجرای صحیح قوانین و مقررات و تجمع كاربری

گیرد ولی سهم شهروندان و ساكنان شهرها هم در حل این مسائل قابل توجه است. بلدین منظلور   حوزه مدیریت شهری قرار می

هر به منظور رهایی از شرایط فعلی است، برای تقویت و افزایش ایلن اراده جمعلی در درجله    نیاز به اراده جمعی همه ساكنان ش

تک شهروندان در ایجاد شلرایط بحرانلی فعللی    اول تقویت آگاهی مردم از شرایط فعلی و خطرات آن با تاكید براین نکته كه تک

اهش استفاده از خودروی شخصلی و افلزایش سلهم    دخیل هستند باید مورد توجه قرار گیرد. در صورت تقویت اراده جمعی درك

 ونقل خالق برداشت.توان گام موثری در حل مشکالت شهری و تحقق الگوی حملونقل عمومی میحمل

 

 چشم انداز مناسب:  -2

ه انداز قوی و خالقانه باعث رشد استعدادها خواهد شلد و پشلتیبانی از خالقیلت را بل    در شهرهای خالق، بیان و اظهار یک چشم

كند، آوازه آن انداز داستان شهر را در سراسر جهان بازگو میبخشد. این چشمایی در شهر هدایت كرده و نظم میصورت گسترده

بخلش مهملی از خالقیلت و    .[36]انجامدگذاری در شهر میكند و به پیشبرد گردشگری، صادرات و سرمایهرا در جهان خلق می

های خالقانه داشته باشیم و دوم اینکه مسیرهای خالقانه داشلته  گردد؛ اول باید هدفمینوآوری در هر حوزه به مسیر حركت بر

 .[37]باشیم

انداز برای شهرها اغلب به مسایلی از قبیلل توسلعه اقتصلادی،  راهکارهلای جلذب سلرمایه       متاسفانه در زمان تدوین سند چشم

شلود، در  و كمتر به حل معضل ترافیک شلهرها پرداختله ملی    شودها توجه میبیشتر برای شهرها، و توانمندسازی اقتصادی آن

هلا و اقلدامات تلدوین شلده     ونقل پایدار و سبز باشد به دنبال آن برنامهانداز تدوین شده برای شهر حامی حملصورتی كه چشم

 برای آینده شهر هم متضمن این امر خواهد بود.

 

 های اجتماعی قوی: شبكه-3

طلور كله در شلهر    ی مصلرف و فراغلت، آن  ی با جدایی بین زندگی، كار و اشکال استاندارد شلده شهر یک فضای منحصر كاربرد

ایی كه در مقایسله بلا سلایر    بیند، چهرهی فرهنگی میشهر خالق خود را به عنوان یک چهره .[38]كاربردی وجود دارد، نیست 

هلا را  گیلرد و از ایلن رو آن  ز تمایزهلای محللی بهلره ملی    منحصر به فرد است كه ا ها و عملکردهایشهرها، دارای نمادها، نشانه

یک ارتباط قوی بین فضا و خالقیلت وجلود دارد.افلراد خلالق نیلاز بله        .ی خالق را به خود جذب كندبخشد تا طبقهتوسعه می

ث فضایی برای زندگی،كار، الهلام بخشلی و نملایش كارهلای خلود دارند.فضلاهای یلک شلهر اعلم از طبیعلی و مصلنوعی، باعل            

 .[39]شوندبرانگیختگی، انطباق و بیان خالقیت ساكنین خود می
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باشلد كله محلل عبلور و ملرور شلهروندان، و       ها میهای عمده اجتماعی و فضاهای عمومی در سطح شهر خیاباناز جمله عرصه

وان عرصله را بلرای برقلراری    تروی میدار پیادهمدار  و دوستهای پیادهها است. با تقویت خیابانهای فیزیکی آنبرقراری تماس

های شهر خالق برخورداری از بسترهای اجتماعی مناسب است كه روابط اجتماعی گسترده افراد فراهم نمود. از جمله زیرساخت

 .شودبسترهای اجتماعی شامل تنوع اجتماعی، مطلوبیت محل زندگی، كیفیت زندگی و برابری اجتماعی را شامل می

های آن مرتبط است، بیانگر نقلش  ی كه با جو یک شهر یا ناحیه، حیات خیابانی آن، تنوع و سایر حالتایده شهر خالق، به نحو 

« فضای افراد طبقله جهلانی  »كنند تا همان چیزی كه فلوریدا از آن به عنوان باشد. تمامی این موارد كمک میهنر و فرهنگ می

 .[40]كند تا بر خود برچسب شهر خالق واقعی بزنندتوانمند می نگرد، ایجاد شود كه البته همین موضوع بعدها شهرها رامی

 

 منابع راهبردی:-4

كلارگیری ملوثر از ایلن منلابع     این منابع شامل پول، افراد صاحب وقت،تخصص، مهارت، دانش، اطالعات و ارتباطات است كه به 

آیند كه در درجه پیشرفت و ترقی به حساب می تواند راهگشای مفیدی باشد. منابع راهبردی به عنوان سرمایه هر شهر برایمی

 گشا خواهد بود.آنداز تعریف شده راهها در مسیر توسعه و چشمها و سپس كاربست آناول شناسایی آن

هلای  سازی دو اصل مشلاركت و كلارایی كله از شلاخص    های مدیریتی و كالبدی و پیادهبستخالقیت در شهر باعث رهایی از بن

ریلزان و شهرسلازان باعلث    گردد. همچنین ایده شهر خالق برای ملدیران، برنامله  باشد، میمروایی شهری میاصلی در حوزه حک

گلذارد. در  شود و به تنوع عالیق و عقاید در پهنه شهر احترام ملی گسترش افق دید و تحلیل راهکار در مواجه با مسائل شهر می

-ان برای بهتر شدن محیط زندگی و ارتقاء كیفیت زندگی آنان مینهایت شهر خالق باعث ساری و جاری شدن تفکرات شهروند

 گردد.

 

 گیرینتیجه -6
اند و محیطی جذاب برای فعالیت و های منحصر به فردی را در خود جای دادهشهرهای خالق، مراكزی هستند كه ویژگی

هر خالق از جمله مباحث جدید در زمینه اند، شزندگی افراد متخصص و هنرمند و یا به عبارتی دیگر طبقه خالق فراهم ساخته

جا كه سیستم گیری خالقیت، نوآوری دانایی و ابتکار است از آنریزی و مدیریت شهری است كه در آن شهر محل شکلبرنامه

ونقل عمومی و خصوصی بخش قابل توجهی از فضای شهری را به خود ها و وسایل حملها، جادهونقل شهری شامل راهحمل

دهند، در این مقاله درصدد این مطلب بودیم كه با تلفیق اركان و اصول شهر خالق با اصول حمل و نقل پایدار به میاختصاص 

ونقل شهرها مبتنی بر الگوی شهر خالق دست یابیم و در نهایت با مطالعه مطالب موجود و مصاحبه با الگویی برای توسعه حمل

 ی عملی در هر بخش پرداختیم.نظران و شهروندان به ارائه راهکارهاصاحب

-انداز میهای اقتصادی، فضاها، پیوندها و ارتباطات و چشمهمانطور كه بیان شد شد اركان شهر خالق شامل: مردم، بنگاه

 باشد.

باشد انجام ریزی مییابی به پایداری كه هدف اصلی هر مکانیزم برنامهتوان اقداماتی را در راستای دستكه در هر بخش می

ی جمعی، تدوین گیری از منابع موجود در جوامع كه شامل ارادهگیری نمود كه با بهرهتوان اینگونه نتیجهد. درنهایت میدا

باشد، امکان دستیابی به های اجتماعی و كاربست منایع راهبردی موجود میچشم انداز مناسب در سطح كالن، استفاده از شبکه

های مدیریتی و نظارتی ایدار میسر است. در این راه اقداماتی نظیر: تعریف سیستمونقل پاركان شهر خالق در حوزه حمل

كارآمد و اصالح ساختار ارتباطی ادارات درگیر امر، آموزش مناسب به مردم و ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه، بازتعریف 

و و مواردی از این دست كه به فضای خیابان به عنوان محلی جهت عبور انسان و ماشین نه محلی مختصص حركت خودر

 تواند از حجم باالی مشکالت موجود در جامعه بکاهد.تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت می
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