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 چکیده:
هاي رو تلقی رویدادها، اشیاء یا افعال به مثابه واقعیتریزي در برگیرنده کلیتی است پیوسته در جریان، از اینهر فرآیند برنامه
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 مقدمه. 1

هاي رو تلقی رویدادها، اشیاء یا افعال به مثابه واقعیتدر برگیرنده کلیتی است پیوسته در جریان، از اینریزي فرآیند برنامه
ریزي شهري و فرآیند آن نیز امري مستمر، همیشگی و پویا است اند مردود است. برنامهایستایی که در زمان و مکان ثابت

 ورد نمود.توان با آن به صورت مقطعی، موقت و ایستا برخو نمی
هاي ، فعالیت۱در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت جهان شهري است و با توجه به گزارش سازمان شهرهاي جهانی

درصد در کشورهایی که از لحاظ  73درصد تولید ناخالص ملی در کشورهاي کمتر توسعه یافته،  55شهري  ياقتصاد
). 2009، ۲دهند(سوخدفکشورهاي پیشرفته را تشکیل میدرصد در  85توسعه یافتگی در جایگاه متوسطی هستند و 

شهر به عنوان مؤثرترین جزء حمل و نقل مطرح حمل و نقل شهري به عنوان یکی از عوامل مهم حیات و رشد اقتصادي 
درصد درآمد  16تا  8درصد بودجه، بین  25تا  15باشد، بطوریکه در شهرهاي کشورهاي در حال توسعه اغلب بین می

گیرد(بانک هاي شهري در بخش حمل و نقل صورت میها در زیرساختگذاريدرصد سرمایه 33ها و بیش از خانوار
 جهانی).

هاي ها در زندگی روزمره شهروندان، الگوهاي رایج حمل و نقل منجر به تحمیل هزینهاما با وجود اهمیت این سیستم
بطه برخی مشکلات مستند شده از جمله افزایش سطح شود. در این راسنگین زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادي می

اي و اثرات بهداشت اي و آلودگی و همچنین ایمنی جادهاي، انتشار گازهاي گلخانهمصرف انرژي، ترافیک جاده
هایی وجود دارد که مشتمل بر تعامل بین شوند. در سنگ بناي تمامی این مشکلات، فرآیند پیچیدگیاي دیده میجاده

اي و تصمیمات مکانی افراد و کسب و کار در داخل و ه افزایش مالکیت خودرو، تأمین حمل و نقل جادهسطح رو ب
 .)1392اطراف شهرها است(احدي و نادري، 

ل آلودگی ـهاي اجتماعی و زیست محیطی بخش حمل و نقل شامهـاین تا آنجایی است که در برخی مطالعات هزین
 ).UNEP,2011برآود شده است( GDPدرصد یا بیشتر بودجه  10 محیط زیست، تصادفات و ترافیک حدود

هاي حمل و نقل مبتنی بر گذاري سنگینی در سیستمتوان چنین ادعا کرد که شهرهایی که سرمایهدر یک نگاه کلی می
لات کنند. نتایج یک بررسی در ایااند هم اکنون کمترین سطح پایداري محیطی را تجربه میخودرو شخصی انجام داده

متحده نشان داده است که تعداد سفرهاي ساکنان شهرهاي آلاینده هوا نسبت شهرهاي دیگر چندان متفاوت نیست، در 
سواري و حمل و نقل عمومی کمتر استفاده روي، دوچرخهجا شده و از پیادهتري جابهحالیکه آنها مسیرهاي طولانی

 ).2017، ۳نمایند(ایوینگ و کرورومی
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 120اکسید کربن در بخش حمل و نقل به رشدي  بینی کرده است که انتشار گاز ديلی انرژي نیز پیشالملآژانس بین
این  درصد 90و ناوگان خودرو جهانی به سه برابر خواهد رسید و بیش از  2000در مقایسه با سال  2050درصدي تا سال 
 ).UNEP,2008ند اتفاق خواهد افتاد(نیست ٤توسعههاي اقتصادي و ی که عضو سازمان همکاريیرشد در کشورها

هاي مناسب در بخش حمل و نقل توجه به نقش پر اهمیت حمل و نقل در توسعه اقتصادي پایدار شهري و اتخاذ سیاست
 د.نماینهاي اصلی رشد اقتصادي شهر و مهمترین آلاینده زیست محیطی ضروري میشهري به عنوان یکی از زمینه

 روش تحقیق. 2

ها و مجلات تخصصی، ترین منابع مورد استفاده کتابه صورت اسنادي و بررسی متون بوده و عمدهروش تحقیق ب
هاي تحقیق، باشد. همچنین با توجه به ماهیت دادهرسانی میهاي پژوهشی مرتبط و استفاده از شبکه جهانی اطلاعطرح

بررسی سوابق تحقیقاتی مرتبط نشانگر آن  شیوه پژوهش کیفی و مبتنی بر روندي تحلیلی خواهد بود. از سویی دیگر،
هاي ارائه شده هاي صاحبنظران و دیدگاههاست که گرچه در حوزه مطالعات شهري مراجع گوناگونی درباره سیر اندیش

در این چارچوب وجود دارد اما این موارد عمدتًا کلی و عمومی بوده و به صورتی جزءنگر روند موضوعی خاص را 
 ر نداده است.مورد ارزیابی قرا

 تعریف حمل و نقل پاك. 3

شـود، اصـطلاحی اسـت کـه در واژه حمل و نقل پاك، که در اغلب موارد از آن با عنوان حمل و نقـل پایـدار نیـز یـاد می
حوزه توسعه پایدار معرفی گردیده است. هر چند تعاریف متنوع و گوناگونی از حمل و نقل پایدار در منابع مختلف ارائـه 

توان دریافت که اکثریت قریب به اتفاق این تعاریف از شالوده مشترکی برخوردارند. بـه با یک بررسی عمیق میشده، اما 
، شوراي وزیران حمل و نقل اتحادیـه اروپـا یـک سیسـتم حمـل و نقـل پایـدار را بـه عنـوان سیسـتمی تعریـف مثال عنوان

نمایـد ها و جوامع را در قالبی ایمن به شـکلی تـأمین میرکتاي افراد، شهاي توسعهنماید که: دسترسی پایه و نیازمنديمی
هاي متعلـق بـه یـک نسـل بشـر و از که با سلامت انسان و اکوسیستم پیرامون وي سازگاري داشته و از یک سو بـین انسـان

 نماید.مندي از چنین شرایطی عدالت را رعایت میهاي مختلف بشري در زمان حال و آینده در بهرهسوي دیگر بین نسل
نمایـد. همچنـین ها و ضایعات را در حیطه توانمندي محیط زیست براي جذب و دریافـت آنهـا محـدود مینقش آلودگی

ناپذیر را هم سطح یا کمتر از سطح تولید آنها و مصرف منابع تجدید ناپذیر را هم سطح یا کمتـر از سـطح  مصرف تجدید
و در نهایت از زمین و تولید سروصدا را نیز به کمترین حد ممکن تقلیـل  سازد،یافتن منابع جایگزین براي آنها محدود می

 ).1390دهد(سلطانی، می
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 هاي بخش حمل و نقل در کشورهاي در حال توسعهچالش. 4

هاي حمـل و نقـل کـه عمـدتاً بـر پایـه وسـائل حمـل و نقـل موتـوري در کشورهاي در حال توسعه رشد سریع در فعالیت
شود. حمل و نقل در حـال حاضـر بـیش اجتماعی، اقتصادي و زیست محیطی زیادي را سبب می هايشخصی است، هزینه

اکسـید اي موجـود در جـو(دي از نیمی از سوخت فسیلی مایع جهان را مصرف و نزدیک به یک چهارم گازهاي گلخانـه
اي مربـوط بـه بخـش ي گلخانـهشـود انتشـار گازهـابینی میکند. در صورت ادامـه روند موجود، پیشکربن) را تولیـد می

برسد که عمدتاً در نتیجه موتوریزه شدن سـریع کشـورهاي در حـال  2030و  2005هاي درصد بین سال 57حمل و نقل به 
توسعه است. کشورهاي در حال توسعه به طـور حـتم از حرکـت بـه سـوي پـارادایم جدیـد پایـداري و کـم کـربن کـه از 

هاي گذاري در سـامانهتوانند سود ببرند، چرا که بـا سـرمایهکند، مییزاسیون دوري میروندهاي پر هزینه و ناپایدار موتور
منـد و پـس از آن بهره 21محیطی در نیمـه دوم قـرن حمل و نقل پایدار و سبز امروز از منافع اجتماعی، اقتصادي و زیسـت

 ).٥،2011ساکاماتو و دالکمن(خواهند شد
وسعه چگونگی ترکیب حمل و نقـل بـا رشـد اقتصـادي اسـت. اغلـب اوقـات یک موضوع حیاتی در کشورهاي در حال ت

رشد اقتصادي و افزایش نقدینگی منجر به افزایش حجم اسـتفاده از وسـایل حمـل و نقـل شخصـی و در نتیجـه ناپایـداري 
 منظـور اسـتفاده هاي درستی بههاي حمل و نقل پایدار باید و با در نظر گرفتن مشوقشود. حال آنکه با استفاده از روشمی

هاي پر هزینـه و اسـتفاده بـیش از انـدازه از فضـاي محـدود در کشـورهاي در حـال توان از گسترش زیرساختاز آنها می
 ).2011 ،٦شالنتنبرگ و بونگارتکرد( توسعه جلوگیري

جاد کـرد کـه بـه هاي درست حمل و نقل رشدي پایدار ایگذاري در گزینهتوان باید با سرمایهدر نهایت باید گفت که می
هاي حمـل و نقـل عمـومی و حمـل و نقـل گذاري در سیسـتمحل مشکلات حمل و نقل بینجامـد. در ایـن راسـتا، سـرمایه

غیرموتــوري موجــب افــزایش کیفیــت زنــدگی در شــهرها و بنــابراین افــزایش جــذابیت اقتصــادي خواهــد شــد. تجزیــه و 
نقـل عمـومی مهمتـرین عامـل مکـانی بـراي ایجـاد اشـتغال هاي اقتصادي نشان داده است که دسترسـی بـه حمـل و تحلیل
 ).2011 شالنتنبرگ، و بونگارتاست(

 پایدار نقل و حمل اهداف. 5

کند که از منـابع مختلفـی گـردآوري هاي زیر در واقع ادبیات رایج را در حمل و نقل پایدار منعکس میاهداف و سیاست
 ):1387شده است؛ به شرح زیر است(بهزادفر و گلریزان، 

ایجاد هماهنگی بین کاربري زمین و سیستم حمل و نقل پایدار و افـزایش مشـارکت بخـش خصوصـی در حمـل و نقـل  -
 درون شهري.

                                                 
5. Dalkmann and Sakamoto 
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 هاي زیست محیطی.سازي مصرف سوخت و کاهش آلودگیبهینه -
 هاي مدیریت ترافیک.سازي جریان ترافیک در معابر شهري از طریق اعمال مکانیزمبهینه -
هاي حمل و نقل پایدار عمومی کارا با ارتقاي سطح سـرویس ن سیستم حمل و نقل یکپارچه و توسعه سیستمفراهم کرد -

 آنها.
کاهش تقاضـاي سـفر سـواره و افـزایش سـهم وسـایل نقلیـه عمـومی اعـم از قطـار شـهري(مترو)، اتوبوسـرانی و سـایر  -

 هاي حمل و نقل عمومی.سیستم
 سواري با توجه به سازگاري آنها با محیط زیست.روي و دوچرخهند پیادهافزایش سهم سفرهاي غیرموتوري مان -
 ارتقاي ایمنی سیستم حمل و نقل پایدار شهري و افزایش اعتماد و اطمینان شهروندان به وسایل نقلیه عمومی. -
 هاي ترافیکی و جلب مشارکت عمومی شهروندان.ارتقاي فرهنگ ترافیک از طریق انتقال آموزه -
گیـري از مـدیریت اي سطح اطمینان و رضایتمندي شهروندان نسبت به سیستم حمل و نقـل پایـدار عمـومی بـا بهرهارتق -

 زمان، مکان و مسیر.
 ها و ناوگان و تجهیزات ناوبري و تقاضا.برقراري تعادل و تناسب بین زیرساخت -
 شیوه معیشت و اقتصاد جوامع را تقویت کند. -
 د.انتخاب کیفیت را آسان کن -
از کاربري مؤثر زمین که فاصله سفرها را کاهش دهد و قدرت انتخاب و اختیار براي سـفرها را افـزایش دهـد، حمایـت  -

 کند.
 سودهاي سیستم را توزیع کند و در سرتاسر جامعه عدالت را اعمال نماید. -
 اي را براي کم کردن تغییرات اقلیمی کاهش دهد.انتشار گازهاي گلخانه -
 ب و هواي محلی را از آلودگی محافظت نماید.کیفیت آ -
 هاي تجدید پذیر و پاك به جاي تجدید ناپذیر استفاده نماید.از سوخت -
 هاي حمل و نقل به کار برد.گذاريهاي چرخه زندگی را براي سرمایههزینه -
 براي حذف حوادث و اتفاقات، ایمنی را افزایش دهد. -
 قابلیت دسترسی را افزایش دهد. -
 تأثیرات صدا در جوامع و فضاهاي طبیعی به حداقل برساند. -

هـاي سـودمند را مـنعکس کند(بانیسـتر، بندي شده، مورد قبول واقع شود و مفهـوم پرداختجریانات درآمد پایدار بودجه
1385( 
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 گذاري در دستیابی به حمل و نقل پاكریزي و سیاست. اصول برنامه6

ي اتحادیه اروپا پرداخته است، دو اندازهاي توسعه پایدار شهري و حمل و نقل در محدودهشمدیوید بانیستر که به ارائه چ
در اتحادیه اروپا ارائه داده است؛ اول حمایت از  2020راهکار کلان را براي نیل به هدف حمل و نقل پایدار تا سال 

نند و بنابراین به کاهش آلودگی هوا و کهاي کوچک شهري که با سوخت هیدروژنی کار میتحقیقات و توسعه اتومبیل
 ).1385کنند و دوم تلاش بر تغییر رفتار ترافیکی مردم و کاهش نیاز به سفر(بانیستر، صدا کمک بسیاري می

هاي ممکن که حلها و راهها، فرصتگذاري در دستیابی به حمل و نقل پایدار سیاستریزي و سیاستاصول برنامه
 ه بحث در بستر حمل و نقل پاك مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از:توانند به عنوان پایمی

 تغییر ساختار شهري و کاربري اراضی. 6-1

و ایجاد  7شهريتغییر ساختار شهري و کاربري اراضی با هدف افزایش تراکم، استفاده از فضاهاي خالی موجود در بافت 
تر و سوق دادن هاي سفري کوتاهیط نقلیه شخصی با ایجاد مسافتدر پی کاهش وابستگی به وسا ،۸مختلطهاي کاربري

تواند در هر دو مقیاس سواري و حمل و نقل عمومی است که میروي، دوچرخههاي حمل و نقل به سوي پیادهمدل
 کلان(همه نواحی شهر) و مقیاس خرد(واحدهاي همسایگی و محلات یک ناحیه شهري) به کار گرفته شود.

ساله) است. در این  50تا  30ریزي براي توسعه بلند مدت شهري(ي در مقیاس کلان نیازمند برنامهگذارسیاست 
ریزي باید تمامی نیازهاي اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادي دیده شده و با حمل و نقل و کاربري اراضی تلفیق برنامه

 هاي این برنامه ممکن است شامل:گردد. مؤلفه
 .هاي مختلط در امتداد مسیرهاي حمل و نقل عمومیا تراکم بالا و کاربريهایی بتوسعهایجاد . 1
 .سازدها و سطح تقاضا، آن را ممکن می. تقدم ایجاد حمل و نقل عمومی در جاهایی که تراکم2
خگویی ها که مطابق نیازهاي ترافیکی وسایل نقلیه و عابران پیاده بوده و پاسها و شریاناي از بزرگراه. ایجاد شبکه3

 ).1385سواري و حمل و نقل عمومی نیز باشد(جهانشاهلو و امینی، روي، دوچرخهنیازهاي پیاده
گیران در مورد تقاضاهاي آتی توسعه، گذاري در مقیاس خرد با هدف ایجاد جهتی صحیح براي تصمیمبراي سیاست
هاي این برنامه باشد. مؤلفهساله) می 10تا  5ت(هاي کوتاه یا میان مدت براي واحدهاي همسایگی/محلاریزينیازمند برنامه

 ممکن است شامل موارد زیر باشد:
هاي اي از انواع مساکن که در شبکههاي مختلط را براي محلات با دامنههایی با تراکم بالا و کاربري. توصیه توسعه1

 .ارتباطی حق تقدم با عابران پیاده است
 .حلی که مناسب حمل و نقل عمومی باشدهاي مهایی از خیابان. طراحی شبکه2

                                                 
7. Infill Development 
8. Mixed Use 
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سواري، دوچرخه روها، مسیرهايسواران و وسایل نقلیه شامل پیاده. طراحی مناسب براي عابران پیاده، دوچرخه3
هایی براي هاي وسایل نقلیه عمومی و در نظر گرفتن مکانتراکم نزدیک به ایستگاه ها، قرارگیري مناطق پرپارکینگ

 ها.ار خیابانتخلیه بار در کن

 . کاهش نیاز به سفر و تقلیل کاهش تأثیرات سوء حمل و نقل6-2

 توانند به شرح زیر باشند:هاي بهینه حمل و نقل، میهاي کاهش آهنگ رشد ترافیک موتوریزه و ترویج گزینهسیاست
خشی از حرکت هر فرد است، روي بروي به عنوان روش برتر براي حرکت افراد؛ پیادهروي: ترویج پیاده. ترویج پیاده1

حمل و نقل موتوري را کاهش  ها و سیستمروي سالم و متناسب با محیط زیست است و تقاضا براي جادهافزایش پیاده
 دهد.می

 هاي مختلط براي ایجاد مبدأ و مقصدهاي نزدیکتر به هم.. افزایش تراکم و کاربري2
 روي از بدي آب و هوا.. حفاظت مسیرهاي پیاده3
 هاي روشنایی براي ایمنی مسیرها و امنیت عابران.. ایجاد شبکه4
  سواري:ترویج دوچرخه .5
 سواري.هاي مجزا براي دوچرخهسواران و شبکهسواري با حق تقدم دوچرخهایجاد مسیرهاي دوچرخه .5-1
 .هاي محلی/واحدهاي همسایگیسواران در تهیه برنامهدر نظر گرفتن نیازهاي دوچرخه .5-2
 هاي وسایط نقلیه.هاي عمومی، ایستگاهها در پایانهبینی و ایجاد امکانات پارك دوچرخهپیش .5-3
 سواري.هاي مراکز شهري و سایر نقاط کلیدي براي تشویق عموم به دوچرخههسته .5-4

 . گسترش حمل و نقل عمومی6-3

هایی با بت به وسایل نقلیه شخصی، ایجاد سرویسایجاد کیفیت بالاتر حمل و نقل عمومی براي تشویق جذابیت آن نس
هاي اساسی براي رسیدن به این منظور است از مؤلفه جذابیت بالا و افزایش سهم حمل و نقل عمومی در بازار حمل و نقل

یابی به هاي شخصی تک نفره را کاهش دهد. روش کلیدي دستتواند وابستگی به ماشینزیرا حمل و نقل عمومی می
 ریزي کاربري اراضی است و سایر روشها عبارتند از:ف در ایجاد ساختار جدید شهري و تغییر برنامهاین هد

 هاي سلسله مراتبی حمل و نقل عمومی.. توسعه سرویس1
 . دادن تقدم به ایجاد عملکردها حمل و نقل عمومی.2
، پوشش جغرافیایی کامل و دسترسی . بالا بردن کیفیت(بهبود راحتی، ایمنی و سر وقت بودن) و کمیت(مکرر بودن3

 ل عمومی.قهاي حمل و نآسان براي همه) سرویس
 سوارها و تهیه وسایل و امکانات مناسب در آنها.. ایجاد پارك4
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 . تغییر فرهنگ استفاده از وسایط نقلیه شخصی6-4

بسیاري یافته و تبعات  از وسایل نقلیه شخصی در شهرهاي بزرگ جهان به ویژه شهرهاي جهان سوم، گسترشاستفاده 
آفرین زیادي را نیز پدید آورده است. وسایل نقلیه شخصی عامل حاکم بر حمل و نقل شهري بوده و براي آینده مشکل

بینی نیز حاکم باقی خواهند ماند. ساختار شهري فعلی و کاربري اراضی جاري با هدف سهولت جابجایی و قابل پیش
رویه خودروهاي شخصی در کمیت را دو چندان کرده است. تبعات عمده افزایش بیها این حاحرکت سریع براي ماشین

تر شهرهاي جهان، کم شدن سرعت خودروها و افزایش مصرف سوخت به ویژه در کشورهایی که سوخت ارزانکلان
سازي ازم و آلودهها، ترمزهاي غیر لبندان، آلوده شدن هواي شهرها ناشی از درجا کار کردن موتور خودروها در راهاست

ها بخاطر دار در برخی کشورهاي جهان سوم، اشغال فضاي بیش از حد خیابانناشی از آن، و یا مصرف بنزین سرب
ها بر اثر رشد افقی شهرها، تصادفات بر اثر افزایش سرعت خودروها، و یا مشکلات معابر از نظر افزایش طول مسافرت

باشند. براي رسیدن به ی مسیرهاي خاص و غیره از دیگر مسائل مهم میطراحی هندسی، و یا تراکم حرکت در برخ
پایداري باید استفاده ناکارا از ماشین(استفاده تک نفره ماشین به جاي حمل و نقل عمومی) کاهش یابد و سیستم 

 هاي زیر ایجاد گردد:تري براي حمل و نقل از طریق ترکیب روشمتعادل
سواري و روي، دوچرخههاي اساسی و آتی باید در جهت افزایش امکانات پیادههاي جدید توسعه. طراحی حومه1

 استفاده از حمل و نقل عمومی باشد.
 ها و مسیرهاي موجود.هاي مدیریت ترافیکی براي رسیدن به استفاده هر چه کاراتر از راه. استفاده از تکنیک2

 ارتقاء کیفیت زیست محیطی. 6-5

اند. نخست آثار بزرگ مقیاس در کل سیستم از جمله نقل شهري، در دو دسته قابل بررسیمحیطی حمل و  آثار زیست
هاي تأثیر بر روي کیفیت هوا، مصرف انرژي و کاربري زمین و دوم آثار کوچک مقیاس ناشی از تسهیلات و فعالیت

ي، سر و صدا و آثار موقت در خاص ترابري شامل مواردي از قبیل جابجایی سکنه و مشاغل بر اثر احداث تسهیلات ترابر
زیست یکی از رئوس مثلث توسعه پایدار است و  حین ساخت و ساز(سر و صدا، گرد و خاك و ...) از آنجایی که محیط

هاي حمل و نقل باشند، سیستمیکی از مهمترین منابع ایجاد آلودگی هوا(خصوصاً در شهرهاي بزرگ) وسایط نقلیه می
ناپذیر گام بردارند و براي کاهش وابستگی به  زیست و منابع تجدید فاظت از محیطپایدار نیز باید در جهت ح

هاي ذیل استفاده توان از روشمحیطی می هاي زیستها و کاهش آلودگیهاي فسیلی، منابع زیرزمینی و کانیسوخت
 نمود:

هاي متراکم و طریق توسعههاي طی شده توسط وسایل نقلیه از . کاهش سفرهاي وسایط نقلیه موتوري و مسافت1
 هاي مختلط.کاربري

سواري و حمل و نقل عمومی به جاي استفاده انفرادي از روي، دوچرخه. استفاده از آلترناتیوهاي دیگري مانند پیاده2
 ماشین.
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 ناپذیر براي وسایط نقلیه. . رواج استفاده از منابع تجدید3
 هاي جدید.هاي پاك و تکنولوژانرژيها از طریق استفاده از . کاهش تولید آلاینده4
 . عدم تخریب فضاهاي باز در شهرها.5
هاي اینترنتی و برقراري دولت الکترونیک جهت کاهش استفاده از وسایل نقلیه(بانیستر، . توسعه مخابرات، تقویت پایگاه6

1385(. 

 گیرينتیجه. 7

هاي زیست شهرهاي بزرگ و به خصوص در زمینهمسائل و مشکلات پیش آمده براي شهروندان ساکن شهرها به ویژه 
گذارد. پایداري، بهینه استفاده کردن از امکانات محیطی جاي هیچ شکی را براي نیاز به اهمیت حمل و نقل پایدار نمی

ریزي حمل و نقل شهري بخشی از موجود براي استفاده کنندگان و نگاه به آینده براي رفع نیازهاي آتی است. برنامه
ریزي در یک مجتمع زیستی است، که براي طراحی یک سلسله عملیات جهت دستیابی به اهداف شهري و به هبرنام

 دارد.ترین سطح تعادل همه عناصر حمل و نقل گام برمیمنظور ایجاد بهینه
کشورها و  اي در حیات اقتصاديهاي حمل و نقل نقش عمدهدهد که سیستمهاي این مقاله نشان مینظري اجمالی به یافته

کنند و چنانچه در بکارگیري و استفاده از اصول شهرسازي و ترافیک کمی غفلت نیز زندگی روزمره شهروندان ایفا می
هاي پایــدار سـازیم. لذا بکارگیري سیستمکنیم ناگزیر وضعیت نسـل کنونی و آینده را با خطرات بسیاري مواجه می

ناپذیر براي کاهش بخشی از این مشکلات قتصاد کشورها ضرورتی اجتنابحمل و نقل به عنوان یک عامل حیاتی در ا
 باشد.می

هاي صورت گرفته در سرتاسر دنیا به موضوع حمل و نقل عمومی، خودروهاي شخصی پاك، در تمامی فعالیت
ت، اما اي شده اسروي براي رسیدن به حمل و نقل پاك توجه ویژهسواري و پیادههاي شخصی پاك، دوچرخهدوچرخه

باشد. با توجه هاي زیادي مواجه میآنچه آشکار و واضح است اجرا و اعمال آن در کشور ایران است که با کم و کاستی
اند با شکست مواجه بوده و از دلایل هاي متعددي که مجریان ذیربط در تحقیق به حمل و نقل پاك انجام دادهبه تلاش

روي به عنوان دو موضوع بسیار سواري و پیادهمی و عدم توجه به دوچرخهعمده آن توجه تک بعدي به حمل و نقل عمو
 باشد. مهم در این زمینه و نبود زیرساخت در این راستا می

حمل و نقل شهري در شهرهاي کشور ما به دلیل نامشخص بودن ساز و کار ایجاد ارتباط،  يریزاز سویی دیگر برنامه
ریزي حمل و نقل شهري، ي شهري در سطوح مختلف نسبت به یکدیگر و با برنامههاتأثیرپذیري و توجه مناسب برنامه

ریزان حمل و نقل در حین مطالعات و کلیه مراحل ریزان شهري و برنامههمچنین عدم همکاري مشترك و توأم برنامه
ي تا بالاترین سطوح ریزترین مراحل مطالعات و برنامهریزي، نیازمند اصلاح و بازنگري اساسی از ابتداییبرنامه
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توان این اندرکاران به مفهوم پایداري ایمان نیاورند، نمیگیري و اجرایی است و تا زمانی که مسئولین و دستتصمیم
 ریزي شهري اعمال نمود.هاي جاري برنامهدوراندیشی و روند را در سیستم

هاي حمل و نقل پاك، تشویقی از سیستمهاي اجرایی مناسب جهت حمایت تدوین و اجراي قوانین، مقررات و آیین
مهمترین مشوق حرکت مؤثر شهروندان و فعالان اقتصادي بخش خصوصی در زمینه توسعه حمل و نقل پاك، تدوین 

ها به هیچ وجه به تنهایی از عهده هاي حمایتی مناسب در این زمینه خواهد بود، چرا که دولت و شهرداريآیین
 ن بخش بر نخواهد آمد.هاي مورد نیاز در ایسرمایه
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