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 شهری با رویکرد ِ توسعه پایدار ونقل حمل ریزی برنامهارائه راهکارهای  
 

 علی جعفری قاسم آباد

 ایران کرمان، تحقیقات، و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه شهری، ریزی برنامه گرایش شهرسازی ارشد کارشناسی

 

 چکیده

یاد شده پیش روی شهرهای  های چالشری برای مواجهه با ابزا انعنو بهحمل و شهری با محوریت توسعه پایدار  ریزی برنامه

شهری در اغلب نقاط  ریزی برنامهنظام  اکنون به توسعه پایدار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بییا دستامروزی و تسهیل در 

و رویکردهای  کند میاجتماعی و کالبدی و زیست محیطی استفاده ، از رویکرد توسعه پایدار برای بهبود شرایط اقتصادی، دنیا

. مقاله حاضر با هدف بخشد میشهری درون ِفرآیند توسعه پایدار نقش منسجم و پایداری به شهر  ونقل حمل ریزی برنامه

، در تحقیق پیش رو شهری با رویکرد توسعه پایدار مدنظر قرار گرفته است. ونقل حمل ریزی برنامهشناسایی راهکارهای تحقق 

تجزیه و ، مطالعات میدانی، الزم از طریق مراجعه به منابع معتبر های داده آوری جمع. شود مییری انجام تفس –به شیوه توصیفی 

شهری با رویکرد  ونقل حمل ریزی برنامهبا شناسایی و ارائه راهکارهای ، تحلیل انجام خواهد شد. به طوری که در مراحل بعدی

شهری یکی از مباحث مهم در  ونقل حمل ریزی برنامه دهد میقیق نشان . نتایج تحگیرد میتوسعه پایدار مورد بررسی قرار 

 ازجملههمگانی  ونقل حملپایدار بر مبنای استفاده از  ونقل حملپایدار است و رویکردهای  ی توسعهشهرسازی و دخیل در 

 .گیرد میرا در بر شهری  های طرحو  ها برنامهاز این الگوها در  گیری بهرهمسائلی است که ضرورت استفاده و 

 

 ونقل حمل، توسعه پایدار، توسعه، شهری ونقل حمل ریزی برنامههای كلیدی:  واژه
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 مقدمه

منطقه ای و جغرافیا  شهری و ریزی برنامهرویکردهایی است که در عرصه علوم مختلف همانند  ازجمله ونقل حمل ریزی برنامه

شهری در بستر علوم یاد شده؛ بیان کننده نظام  ونقل حملو سیستم  شود میبخشی از فعالیت های اصلی تلقی  عنوان به

ساختار ، شهری در شرایط امروزی در بهبود عملکرد ها ونقل حمل ریزی برنامهو رفت و آمد است. به عبارتی  ونقل لحم

 اجتماعی و کالبدی مناطق شهری تأثیر بسزایی دارد.، اقتصادی

گزارش های جهانی تأکید  در شهری نمی توانند به حیات خود ادامه دهند. ونقل حملحضور به طوری که جوامع بشری بدون  

محیطی ناشی از تغییرات آب و هوایی و وابستگی شدید شهرها به خودروهایی که با سوخت فسیلی  های چالششده است که 

متوسط و هم چنین افزایش  -ک رشد سریع شهرهای کوچ، جمعیتی ناشی از شهر نشنیی سریع های چالش؛ کار می کنند

سالخوردگی جمعیت و افزایش شهرهای ، ناشی از فشرده سازی شهرها های چالش، جمعیت جوان در کشورهای در حال توسعه

اقتصادی ناشی از وضعیت نامطمئن اقتصادی و عدم اطمینان به رویکردهای  های چالش؛ افتهی توسعهچند فرهنگی در کشورهای 

؛ ه دلیل بحران کنونی اقتصاد جهانی بوجود آمده و هم چنین افزایش غیررسمی فعالیت های شهریبازار محوری که ب

 .کند میمعضالت و مشکالتی را برای شهروندان فراهم ، پراکنده رویی در سطح شهر، فضایی –اجتماعی  های چالش

یاد شده پیش روی  های چالشی برای مواجهه با ابزار عنوان بهحمل و شهری با محوریت توسعه پایدار  ریزی برنامهبدین ترتیب 

شهری در  ریزی برنامهنظام  اکنون به توسعه پایدار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یابی دستشهرهای امروزی و تسهیل در 

و  کند میاجتماعی و کالبدی و زیست محیطی استفاده ، از رویکرد توسعه پایدار برای بهبود شرایط اقتصادی، اغلب نقاط دنیا

 .بخشد میشهری درون ِفرآیند توسعه پایدار نقش منسجم و پایداری به شهر  ونقل حمل ریزی برنامهرویکردهای 

 

 هدف و سئوال تحقیق

 شهری با رویکرد توسعه پایدار ونقل حمل ریزی برنامهشناسایی راهکارهای تحقق 

 شهری با رویکرد توسعه پایدار اثرگذار است؟ ونقل حمل ریزی برنامهکدام راهکارها و راهبردهای اجرایی در تحقق 

 

 مبانی نظری و ادبیات تحقیق

 ونقل حمل مفهوم

 را ونقل حمل مهندسی و شده است معنی دیگر مکان به مکانی از جابجایی و انتقال فعل عنوان به لغات فرهنگ در ونقل حمل

 معرفی طبیعت در موجود های انرژی و مواد از بهینه استفاده با هاکاال و مسافران جابجایی برای آمار و ریاضیات کاربرد توان می

 ریزی برنامه و ونقل حمل سازی بهینه و جغرافیا، ونقل حمل اقتصاد موضوعات و است رشته ای بین کامالً بحثی ونقل حمل .کرد

 متفاوت های گونه به ونقل حمل های بندی یمتقس .آیند می حساب به علم این در مهم موضوعات از ای منطقه و شهری

 ونقل حمل ( ودوچرخه و پیاده) غیرموتوری ونقل حمل توان می آنها ازجمله که شود می دیده... و ها زیرساخت، مکان برحسب

 بندی تقسیم نیز شهری درون ونقل حمل خصوص در .کرد ( اشاره...و مترو، تاکسی، اتوبوس، ریلی ونقل حمل شامل) موتوری

 و شهری ریزی برنامه های گذاری سیاست و ها گیری تصمیم در که، دارد وجود خصوصی ونقل حمل و عمومی ونقل حمل شبیه

 .(1831:80، نیا کامران) شود می خاص توجه آن به ونقل حمل ریزی برنامه
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 سال از جهان بن دردی اکسید کر انتشار میزان. باشد می جهان مختلف نقاط به مردم و کاال انتقال های راه از یکی ونقل حمل 

 رشد درصد 28 هوایی ونقل حمل و ای جاده ونقل حمل از انتشار دی اکسید کربن ناشی، یافت افزایش%  2444 به 1664

 دو 2444 تا 1664سال از ای جاده ونقل حمل از و دی اکسید کربن ناشی نیتروژن اکسیدهای انتشار، آسیا شرق در. است داشته

 انتشار اما، دادند کاهش 2441 سال تا 1664 از سال را خود ای گلخانه گازهای ِ  بخش بیشتر، اروپا ادیهاتح در. است شده برابر

 آلی ترکیبات، نیتروژن اکسیدهای و ای گلخانه گازهای انتشار. یافت افزایش درصد 21 حدود تا ونقل حمل از ای گلخانه گازهای

 دیگر های بخش به نسبت ونقل حمل بخش در اغلب (SO2 ) گوگرد کسیدو دی ا هوا در معلق مایع و جامد ریز ذرات، فرار

 رود می انتظار. است شده کمتر ها آلودگی، سوخت گوگرد مقدار کاهش و خودرویی های فناوری بهبود دلیل به اما، است بیشتر

دی  انتشار کل از درصد 84 تا 4: حدود تا، 2484 سال در. یابد ادامه جهان سراسر در ونقل حمل از ای گلخانه گازهای رشد که

 (.Fuglestvedt ،24483 088-080) بود خواهد ونقل حمل بخش از اکسید کربن ناشی

 3عبارت اند از ونقل حمل اهمیت موارد

 دهد؛ می قرار دسترس در را کنندگان تولید برای موجود خام مواد ونقل حمل -1

 دهد؛ می قرار دسترس در کنندگان مصرف و مشتریان برای را موجود کاالهای -2

 زندگی را در پی دارد؛ استاندارد بهبود و افزایش -:

 ؛کند میطبیعی کمک  بالیای و اضطراری شرایط در -0

 مساعدت می نماید؛ اشتغال ایجاد به -8

 کند می کمک ِکشورها فرهنگ انتقال به -9

 .(Guajardo ،24183 208) کند میمساعدت  کار نیروی انتقال به -0

 برای ضرورت یک و طبیعی انحصار یک اغلب ونقل حمل. باشد خصوصی یا دولتی تواند می ونقل حمل زیرساخت مالی مینتأ

 های پروژه. شوند می تأمین مالیات طریق از ها فرودگاه و آهن راه کشورها از برخی در، ها جاده ساخت هزینه است؛ مردم

 است ممکن مقامات بنابراین. شود می تأمین مالیات طریق از اغلب و باشند تهداش باالیی های هزینه توانند می جدید زیرساخت

 مسافران تعداد حد از بیش تخمین و ضعیف بینی پیش دلیل به. کنند اعمال نقلیه وسایل از استفاده یا خرید روی بر را مالیات

 نقلیه وسایل و ها زیرساخت. دارد وجود ونقل حمل زیرساخت های پروژه برای هزینه تأمین کمبود یک اغلب، ریزان برنامه توسط

 طور به. شوند اداره مختلف نهادهای توسط و باشند دولت یا خصوصی شرکت یک به متعلق است ممکن ونقل لحم سیستم در

. اند شده خصوصی ها آن از بسیاری 1684 دهه از که اند داشته ملی آهن راه و هوایی خط یک کشورها از بسیاری سنتی

 (.Flyvbjerg ،24403 1:8) است زیادی بسیار اقتصادی مزایای دلیل به رقابتی بسیار صنعت یک المللی بین ونقل حمل

 

 شهری ونقل حمل ریزی برنامه

 گرفتن نظر در با. است بوده شهرها در جهان جمعیت رشد به رو سهم عنوان به جدید عصر غالب فرآیندهای از یکی شهرسازی

 بزرگ شهرهای در بار جابجایی الزامات و مسافران از حمایت برای اهمیت بیشترین دارای شهری ونقل حمل مسائل، روند این

 تمرکز، سنتی طور به. است پیچیده بسیار ترافیک تنوع و میزان، مقاصد، درگیر های حالت دلیل به شهری ونقل حمل. باشد می

 معامالت، آمد و رفت با مرتبط پیچیده ترافیکی الگوهای با انیانس تعامل ترین بیش عنوان به مسافران بر شهری ونقل حمل

 و مصرف، تولید برای هایی مکان همچنین شهرها، حال این با. است شده گرفته نظر در فرهنگی و تفریحی های فعالیت، تجاری
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 انتقال. است مرتبط فضایی -شهری ساختار با شهری ونقل حمل، مفهومی نظر از. است ونقل حمل با مرتبط های فعالیت، توزیع

، Paul) است جمعیت باالی تراکم دارای مناطق در ویژه به، شهری ونقل حمل از مهمی بعدِ یک جمعیت بین مناطق شهری

24103 211). 

 که، است مردم عموم توسط استفاده برای موجود گروهی مسافرتی های سیستم طریق از مسافران ونقل حمل، شهری ونقل حمل

 ونقل حمل سیستم های بخش از بسیاری در باال سرعت با آهن راه های شبکه. شود می ارائه شده بندی زمان برنامه یک در معموالً

 قابلیت معیار هفت. شوند می اجرا شده ریزی برنامه زمانی جدول یک اساس بر مسافران کردن سوار با ثابت مسیرهای در شهری

، راحتی، سرعت شامل معیارهای آن. کنند می گیری اندازه را آن کلی درخواست و یشهر ونقل حمل مختلف انواع از استفاده

 .(pat ،24193 8)  مطلوبیت است و بودن موقع به، نزدیکی، هزینه، ایمنی

 حال در شهری جمعیت جهان سراسر در شهری مناطق. است شهری توسعه و ریزی برنامه از مهمی بخش شهری ونقل حمل

 حمایت وکار  کسب رشد از حد چه تا شهر یک که گذارد می تأثیر حالت این بر عمده طور به شهری ونقل حمل. است افزایش

 و زیادی حد تا درآمدها و سرانه درآمد بر شهری ونقل حمل. دارد ریزی برنامه این در کلیدی نقشی ونقل حمل مدیریت و کند می

 و یافته توسعه کشورهای در مداوم طور به شهری ونقل حمل تقاضای. دگذار می تأثیر کشور یک داخلی ناخالص تولید نتیجه در

 نتیجه در و بزرگ شهرهای سریع رشد به منجر شهرنشینی افزایش و جمعیت کلی رشد. است داشته رشد، توسعه حال در

 تقاضا از ایسهمق با خدمات و شهری ونقل حمل زیرساخت های تأمین. است شده شهری ونقل حمل تقاضای ناگهانی افزایش

 ها آن از مورد چند به زیر در که است زیاد بسیار آن مدیریت و شهری ونقل حمل در موجود مشکالت. است مانده عقب بسیار

 3است شده اشاره

 است؛ یافته افزایش توجهی قابل طور به اقتصادی پایین طبقه برای خصوص به سفر های هزینه -1

 جایگاه جهان شهرهای از بعضی در زیرا اند شده خطرناک بسیار روی پیاده و سواری خهدوچر نظیر موتوری غیر های حالت -2

 است؛ نشده تعیین ها آن برای هایی

 نتیجه در دهد می افزایش را مسافرتی فواصل که است شده شهرها در ها حومه ایجاد به منجر زمین قیمت و پایین اجاره -:

 ؛سازد می غیرممکن را موتوری غیر های حالت

 صوتی آلودگی و کربن انتشار افزایش به منجر ها آن بر دقیق کنترل عدم و خصوصی نقلیه وسایل از استفاده افزایش -0

 شود؛ می عمومی بهداشت نقص نتیجه در و هوا کیفیت کاهش به منجر حالت این. است گردیده

 (.Narayanaswami ،24193 2) است برخوردار پایینی کیفیت از جاده زیرساخت جهان کشورهای از برخی در-8

 

 مفهوم توسعه

 نابرابری و بیکاری, فقر کاهش نظیر رفاهی اهداف سوی به پیشرفت برحسب باید را توسعه3 گوید می توسعه تعریف در بروکفیلد

 را اجتماعی-اقتصادی نظام کل متفاوت گیری سمت و سازمان تجدید خود در که است جریانی توسعه کلی طور به .کنیم تعریف

, نهادی های ساخت در اساسی های دگرگونی شامل, دربردارد را درآمد و تولید میزان بهبود اینکه بر عالوه توسعه. دارد همراه به

 عقاید و رسوم و عادات حتی, موارد از بسیاری در توسعه. است مردم عمومی های دیدگاه و ایستارها همچنین و اداری-اجتماعی

، کردن درک، یافتن بسط معنی به، انگلیسی زبان در لغوی نظر از( development) "توسعه" واژه .گیرد دربرمی نیز را مردم

 رفته بکار اجتماعی های پدیده برخی توضیح برای( میالدی 10) هجری هشتم قرن از واژه این گرچه. است پیشرفت و تکامل
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 جهانی جنگ از بعد به، انسانی جوامع پیشرفت درک برای تحلیلی چارچوب یک عنوان به واژه این از وسیع استفاده لیکن، است

 تعبیرات برای و شدن صنعتی، رشد، نوسازی با مترادف واژه این، موقع آن در. شود می مربوط 1684-1694 های دهه در و دوم

. نیست دشوار است مهم بسیار اقتصاد برای کلی طور به توسعه مفهوم چرا که این درک .رفت می کار به مشابه اصطالحات و

 موفقیت، دیگر سوی از. هستند "مهندسی" شک بدون ها آن از بسیاری و شوند می لجستیکی مسائل شامل اقتصادی مشکالت

 شرایط افزایش. گیرد قرار قضاوت مورد دهد می انجام ها انسان زندگی برای که آنچه حسب بر نهایت در باید موارد این همه

 از ناپذیر جدایی بخش آن افزایش و اقتصادی اعمال کل اساسی هدف نه اگر، باشد ساسیا موضوع یک وضوح به باید زندگی

 و فقیر کشورهای در زندگی شرایط افزایش در درگیر مهندسی و لجستیکی مشکالت اینکه وجود با. باشد توسعه مفهوم

1تودارو مایکل" باشد یافته سعهتو و غنی کشورهای در موجود موارد از متفاوت بسیار است ممکن توسعه حال در کشورهای
" 

 تغییرات مستلزم که دانست بعدی چند جریانی باید را توسعه"3 کند می تعریف چنین را توسعه، غربی مشهور شناس جامعه

 کردن کن ریشه و نابرابری کاهش، اقتصادی رشد تسریع نیز و ملی نهادهای و مردم عامه تلقی طرز، اجتماعی ساخت در اساسی

 .(Sen ،16883 14-6 ) است مردم مطلق فقر

 اجتماعی تغییر ایجاد عنوان به تواند می توسعه، شرایط ترین ساده در، حال این با اما باشد داشته متفاوتی معانی تواند می توسعه

 است سیاسی عبارتی توسعه که است این مهم نکته. دهد می را خود انسانی پتانسیل به دستیابی امکان مردم به که شود تعریف

 انواع توجیه و بازتاب برای تواند می همچنین و، دارد بستگی شود می استفاده آن از که ای زمینه به که است معانی دارای و

 توسط توسعه ایده، مثال عنوان به. گیرد قرار استفاده مورد مختلف های سازمان یا افراد توسط شده نگهداری مختلف های برنامه

 از بسیاری زیرا، دارد پایدار توسعه درک برای مهمی مفاهیم نکته این. است سبز صلح ترویج از متفاوت بسیار جهانی بانک

، Adams) دارند "توسعه" مفهوم مورد در متفاوتی بسیار های ایده مردم زیرا دارد وجود" توسعه" واژه معنای مورد در ابهامات

2446: 268.) 

جوامع از شرایط عقب ماندگی با عبور از مراحلی تکاملی و کم و بیش  که طی آن شود یمتوسعه در عرف به فرایندی گفته 

و همانگونه که ولفگانگ زاکس گفت توسعه  شوند یمافته تبدیل ی توسعهی کمی و کیفی به جوامع ها یدگرگونیکسان و تحمل 

قتصادی رهنمون مردم از توسعه نیافتگی به سوی سرنوشت جهانی و محتوم رفاه ا»روندی تصور شده است که طی آن 

 (.308 1:86، نصیری) «شوند یم

به کهنسالی تمدن بشری  ها آرماننیازها و زمینه سازی برای نیل به  نی، تأمتوسعه در مفهوم کلی به معنی بهبود شرایط زندگی

 «مطالعه منظم مسائل و جریانات به ویژه در عرصه اقتصادی»است اما مطالعه توسعه در مفهوم خاص به عبارت دیگر

 تواند ینمک نوع افزایش توانایی و عالقه است و به دلیل این که یک نفر و یا یک جامعه ی توسعهی بسیار کوتاهتر دارد ا خچهیتار

برای توسعه  تواند یمدیگری را توسعه دهد یک نفر تنها  تواند ینمآن را از دیگری بیاموزد بنابراین یک فرد و یا یک جامعه نیز 

 (.318 1:81، اسالمی) هیز نمایددیگری را تشویق و تج

 

 مفهوم توسعه پایدار

زیست و توسعه انتشار  توسط کمیسیون جهانی محیط 1680عنوان گزارش آینده مشترک ما در سال  مفهوم توسعه پایدار به

دی نیازهای ای که نیازهای موجود را بدون نابو توسعه پایدار به معنای توسعه 1680چنین در گزارش برانتلند سال  هم یافت.

                                                           
1
 Michael Toudaro 
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دهد و بر اهمیت مسائل اقتصادی و  محیطی را موردتوجه قرار می کند. مسائل زیست سازد و فراهم می نسل آینده برطرف می

 (.Sinakou, et al,2018 :321) ها نیز متمرکز است اجتماعی آن

 

 عوامل مؤثر در توسعه پایدار

ترین عوامل رسیدن به توسعه پایدار عبارتند از3 مهم  

 د و ایجاد نهادهای جدید؛موجو نهادهای تغییر به زنیا .1

 توسعه؛ پایداری جهت در جوانان و زنان ویژه به انسانی سرمایه به دادن اولویت .2

 باال؛ از ای توسعه تالش باالبردن و کشیدن دوش به در رهبری نقش .:

 باال؛ به پایین از توسعه راندن پیش برای اجتماعی مدنی های سازمان نقش .0

 آن؛ گسترده هدف و مفهوم و بشر قحقو اهمیت .8

 فرهنگی؛ و اجتماعی ساختار با توسعه آمیختن .9

 (.1:86324، فنی) نفس به اعتماد و توسعه پایداری میان درونی ارتباط .7

 

پایدار توسعه و ونقل حمل  

 متحد ملل سازمان فتعری براساس.. باشد می نگری آینده و آینده به توجه، پایدار توسعه تعاریف کلیه در مشترک فصل و محور

 منابع مصرف از حاصل مثبت منافع، آن اعمال درنتیجه که است سیاستی، پایدار توسعه سیاست، میالدی 1661 سال در

 (.1:80، مختاری) باشد داشته دوام و ادامه، آینده در بینی پیش قابل زمان های برای بتواند طبیعی

 و امکانات جهان مردم همه برای که است اقتصادی رشد از نو مفهومی هرسانند پایدار توسعه که گفت توان می کلی به طور

 فرآیندی پایدار توسعه. کند نابود را پشتیبان ظرفیت و جهان طبیعی محدود منابع این از بیش آنکه بی آورد می فراهم فرصت

 شده طراحی آن در چنان دیگر سیاست های همه و صنعتی، کشاورزی، انرژی، تجاری، مالی، اقتصادی سیاست های که است

 که است جامعی مفهوم پایدار توسعه. باشد پایدار شناسی بوم و اجتماعی، اقتصادی نظر از که شود ای توسعه موجب که است

 (.1:80، مختاری) گیرد می بر در را بشر زندگی های جنبه همه

 

 روش تحقیق

، الزم از طریاق مراجعاه باه مناابع معتبار      هاای  داده آوری جمع. شود میتفسیری انجام  –به شیوه توصیفی ، در تحقیق پیش رو

 ریازی  برناماه با شناسایی و ارائاه راهکارهاای   ، تجزیه و تحلیل انجام خواهد شد. به طوری که در مراحل بعدی، مطالعات میدانی

 .گیرد می شهری با رویکرد توسعه پایدار مورد بررسی قرار ونقل حمل

 

 بحث و بررسی

 شهری و توسعه پایدار ونقل حمل ریزی برنامهارتباط بین -

های آتی عود نکند؛یعنی باید  نحوی حل کنیم تا این بیماری مجدد در سال ونقل پایدار باید مشکل را به حمل ریزی برنامهدر 

ز عوامل های اقتصادی، اجتماعی و... )که طبیعتاً ا الگویی را دنبال کنیم که بر اثر گسترش جمعیت و شهر و توسعه فعالیت
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 های مسافر و بار باشد و با جایی زا هستند( شهر ما همچنان بدون بروز مشکل ترافیک، به نحو مطلوبی پاسخگوی جابه ترافیک

 (.39 :1:6، سلطانیونقل به مشکل برخورد نکند و پایدار باشد ) ها، سیستم حمل گسترش این فعالیت

محیطی،  اقتصادی، موضوعات زیست کارآییونقل را روی  اثرات توسعه حمل پایدار می تواند حمل ونقل با مدیریت ریزی برنامه

محیطی، افزایش بازدهی سیستم  به کاهش اثرات زیست دهد و مصرف منابع، کاربری اراضی و عدالت اجتماعی مورد توجه قرار 

ایی کاالها، خدمات و افراد با ج کند و هدف آن سیستم افزایش کارایی و جابه ونقل و بهبود وضعیت زندگی اجتماعی کمک  حمل

ها قابل دستیابی نخواهد بود. واقعیت  ها و برنامه ، سیاستراهبردحداقل مشکالت دسترسی است که بدون سازماندهی مجدد 

جایی مردم در دنیای امروز نامطلوب است و بدون انجام اقدامات اصالحی و پیشگیرانه، بدون شک در  این است که وضعیت جابه

یافته و هم در حال توسعه ناگزیر به حرکت  دیک تبدیل به یک بحران خواهد شد. به همین جهت هم کشورهای توسعهآینده نز

ونقل پایدار  ونقل هستند و برای حل معضالت عدیده ترافیکی در شهرها باید مبانی و اصول حمل به سوی مدیریت پایدار حمل

 همانجا(.دنظر قرار دهند )ونقل م های آتی حمل عنوان مرکز ثقل برنامه را به

ونقل موتوری و روند ضعیف قانونمندی آن  دلیل رشد سریع حمل محیطی و صدمات وارده بر سالمت انسانی به مشکالت زیست

هزار نفر از مردم که اکثرا پیاده هستند، در تصادفات ناشی از وسایل 084آفرین شده است. هرساله بیش از  طور جدی مشکل به

هزار نفر نیز در کشورهای در حال توسعه دچار مرگ زودرس  844حدود  یبر این، تعداد عالوه شوند. کشته مینقلیه موتوری 

شهری ضرورت  ونقل حمل ریزی برنامهمی شوند. بدین ترتیب توجه به توسعه پایدار در ونقل  حملناشی از  یآلودگی هوا در اثر

 دارد.

ونقل کارآمد و گسترده برای  شهر مدرن باید دارای یک سیستم حمل شهری با محوریت توسعه پایدار ونقل حمل ریزی برنامه

ونقل جامع، مشکالت متعددی نظیر  ایجاد ارتباطات، دسترسی و ارتباط مابین مناطق مختلف آن باشد. یک سیستم حمل

کند. جوامع امروزی نیازمند سیستم  های وحشی، ترافیک و... را رفع می ونههای گ آلودگی هوا، آلودگی صدا، جداسازی زیستگاه

ونقل  سیستم حمل کهونقل مؤثر و کارآمد هستند ونقل پایدار برای کاهش این مشکالت و ایجاد سیستم حمل حمل

ر زمینه سوخت و جایی مردم و وسایل نقلیه با کمترین میزان مصرف انرژی )د ترین طریق جابه مؤثرترین و راحت»پایدار

را برای « محیطی نظیر آلودگی هوا و صدا ترین هزینه، کمترین ترافیک و کمترین اثرات سوء زیست های انسانی( با مقبول تالش

 .کند میمردم فراهم 

جب مو شود که عمالً جایی مردم به جای وسایل نقلیه متمرکز می روی جابه پایدار شهری( ونقل حمل ریزی برنامهاین سیستم )

از  آید. زمانی که مردم کامالً شود. پایداری با تغییر در رفتارهای مردم به دست می کاهش آلودگی هوا و ترافیک فزاینده می

جایی خود مطلع شدند، آنگاه داوطلبانه به کاهش مصرف منابع طبیعی و کاهش اثرات مخرب  اثرات منفی انتخاب نحوه جابه

 .ونقل کمک خواهند کرد حمل

 توسعه. گردد می واجتماعی اقتصادی توسعه پویایی موجب که است انسانی اجتماع هر ناپذیر گریز های ضرورت از ونقل حمل

 و اجتماعی، محیطی های کیفیت میان توازنی یافتن وجوی جست در، خاص طور به پایدار ونقل حمل و عام طور به پایدار

 دنبال به پایدار ونقل حمل طراحی و ریزی برنامه واقع در .است ونقل حمل تسهیالت در عرصه ی( آینده و حال درزمان) اقتصادی

 همانجا(.) است مختلف های بخش در عوارض کاهش برای هایی راه حل به دستیابی

 پایدار توسعه بنای زیر را آن نظامی حتی و سیاست، صنعت، اقتصاد بخش در ونقل حمل اهمیت دلیل به صاحبنظران از بسیاری

 جابه هر دیگر عبارتی به است فراگیرتر توسعه پایدار نتیجه در باشد تر کارآمد ونقل حمل که قدر چه هر معتقدند و دانند می
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 ونقل حمل نقش زمانی. باشد داشته را زیست محیط با سازگاری نظر از و سود - هزینه نظر از کارایی بیشترین بایست می جایی

 های سیستم که زمانی رو این از باشد زیست ملی ومحیط اقتصاد، عمومی رفاه با ارتباط در که شود تر رنگ پر تواند می

 توسعه مباحث در صورت این در باشد محیطی زیست شرایط و موجود های انرژی و سوخت بهینه مصرف بر منطبق ونقل حمل

 تر افزون روز ونقل حمل اهمیت دارد کاال تجارت در ای گسترده ظرفیت اینکه دلیل به امروزه. گیرد می قرار در اولویت پایدار

 (.1:88361، جعفری و جوانی استادی) است شده

. است وابسته ونقل حمل به...  و غیره و کارهاو شدن تخصصی، کار تقسیم ازجمله منطقه یک اقتصادی توسعه از عظیمی بخش 

 در درصد 18 تا 14 بین اروپایی ورهایکش در است توجه قابل ملی و داخلی ناخالص تولید در ونقل حمل اقتصادی نقش

 (.:1:88312، بهرامی، مرصومی)  است درصد8 تا 8 بین ایران در درصد 0 تا 8 توسعه حال در کشورهای

 های گذاری سرمایه به نسبت اجتماعی بازدهی و اقتصادی رشد افزایش باعث کالن اقتصاد سطح در پیوسته ونقل حمل توسعه

 فراگیر توسعه با که شده منجر توزیع و تولید هزینه های کاهش به ونقل حمل بهبود نیز خرد سطح در و است بوده خصوصی

 به شهری مناطق در یونقل حمل زیرساخت های تکامل اینکه ضمن .داده است افزایش سالم رقابت پیدایش برای را زمینه، بازار

 باید می ونقل حمل ریزی برنامه در پایدار توسعه به رسیدن یبرا .گردد می منجر سرمایه و کار نیروی بازدهی و کارایی افزایش

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

 جهت در ونقل حمل ریزی برنامه رسیدن برای مهم ارکان از یکی که چرا کرد توجه پیاده و موتوری غیر ونقل حمل به باید پایدار

، اجتماعی، اقتصادی ازجمله مختلف ابعاد باید راستا این در .داشت توجه مورد این به لحاظ همه از باید است که پایدار توسعه

 باعث، اقتصادی وری بهره افزایش، کارها کیفیت بهبود، کارایی افزایش باعث که چرا داد؛ قرار توجه مورد را محیطی زیست

 با که مطابق باشد پایدار توسعه اهداف راستای در تواند می ونقل حمل ریزی برنامه نیز زمانی شود می افراد حتیرا و آرامش

 .باشد افراد نیازهای و ها خواسته

 ونقل حمل متخصصان های فعالیت و ها کنفرانس از بسیاری در شهری و عمومی ونقل حمل اصلی موضوعات از یکی پایدار توسعه

 پروژه یک اندازی راه هدف با پایدار توسعه مفهوم، شده شناخته گسترده طور به که همانطور. است بوده المللی بین ایه آژانس و

 مدت بلند اهداف به توجه با اقتصادی توسعه با محیطی زیست الزامات هماهنگی و فرهنگی و اقتصادی، سیاسی بزرگ

 برای توان می را شهری ونقل حمل سیستم ریزی ( برنامه Manheim ،1606 ) شود می استفاده عمومی ونقل حمل ریزی برنامه

 اصلی متغیر سه. شود اجرا پایدار توسعه اهداف راستای در تنها که کرد تعریف نیز بعدی تک سیستم یک عنوان به پایدار توسعه

 :از عبارتند داردکه وجود پایدار توسعه رویکرد با شهری ونقل حمل ریزی برنامه در

 ونقل حمل های مسیست .1

 شهر سطح در فعال های سیستم .2

 ونقل حمل جریان و ترافیک .:

 نظر به فرض این. کرد جدا سیاسی و اقتصادی، اجتماعی سیستم از توان نمی را شهری ونقل حمل سیستم، این بر عالوه

 ارزیابی مورد بازخورد وکار هایساز طریق از را شهری ونقل حمل های سیستم ریزی برنامه در پایدار توسعه اصول که رسد می

 - اقتصادی فعالیت مقیاس و محل در مدت طوالنی تغییرات جداسازی که کنند می بیان تحقیقات، حال این با. دهد می قرار

 مدت بلند رویکردهای از استفاده است . پذیر امکان، ونقل حمل مدت  کوتاه رفتار طریق از پایدار توسعه به مربوط اجتماعی
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 شود شهری ونقل حمل های سیستم در اختالالتی باعث تواند می ونقل حمل ریزی برنامه مدت کوتاه محاسبات در پایدار توسعه

 .) Zuidgeest) ،2444: 2 اند شده طراحی مدت کوتاه رویکردهای اساس بر ها سیستم این چون

 حفظ ( واقتصادی و عمومی) مردم آسایش و فاهر بهبود، شهری ونقل حمل ریزی برنامه در پایدار توسعه رویکردهای از یکی

 شهری و عمومی ونقل حمل های سیستم به مناسب و ارزان دسترسی که باشد می آینده و فعلی های نسل برای موجود منابع

 بخشی دو های ویژگی، ونقل حمل های سیستم با. باشد می شهری ونقل حمل ریزی برنامه در پایدار توسعه های مزیت از یکی

 مردم آسایش و رفاه بهبود برای اقتصادی توسعه نیاز پیش ونقل حمل های سیستم، شک بدون. شود می مشخص پایدار وسعهت

، هوا آلودگی مانند ونقل حمل منفی پیامدهای با آینده های نسل برای تواند می ونقل حمل سیستم این همزمان اما، هستند

 گیرند قرار بررسی مورد ونقل حمل در پایدار توسعه اصول اساس بر باید که شود محسوب تهدید، غیره و ازدحام، صوتی آلودگی

 شهری ونقل حمل های سیستم ریزی برنامه برای ابزارها. باشند داشته را زیست محیط و آینده های نسل برای ها زیان کمترین تا

 های جریان به که، گیرند می قرار استفاده مورد آینده سفرهای تقاضای بینی پیش برای اغلب پایدار توسعه رویکرد اساس بر

 .) (Ibid:4شود می تبدیل منطقه یک در ترافیکی

 زیاد انرژی مصرف با که هایی حوزه برای اما، است شده تبدیل منطقه هر در مشترک مسأله یک به زیست محیط از حفاظت

 طریق از پایدار شهرهای و پایدار توسعه به بیدستیا. باشد می حیاتی مسأله یک ونقل حمل حوزه مانند شوند می مواجه

 مردم زندگی باالی کیفیت تامین منظور به زیست محیط از حفاظت بر نیز دیگر سوی از شهری ونقل حمل های ریزی برنامه

 و محیط برای هم تواند می اضافی مزایای، شهری ونقل حمل ریزی برنامه بهبود با که شده گرفته نظر در ینبنابرا .است متمرکز

 اثر در یافته تحول مناطق تحلیل با قدیمی اراضی کاربری های برنامه تکمیل احتمال یک. شود فراهم شهرها پایدار توسعه هم

 تقسیم محور اتومبیل مناطق و عابران، عمومی ونقل حمل مناطق به شهر آن در که، دارد وجود شهری ونقل حمل های سیستم

 فراهم پایدار توسعه روند ارزیابی در را اضافی اطالعات زیرا است مهم شهری ونقل حمل به مربوط مناطق یلتحل .شود می

 شهری ونقل حمل با مستقیما که دهد می نشان شهری ریزان برنامه برای را چالشی، شهری های منطقه پایدار توسعه. کند می

 و محیطی زیست اثرات ونقل حمل، این بر عالوه .شود می گرفته نظر در توسعه هسته عنوان به شهری ونقل حمل. است مرتبط

، تصادفات، ترافیک، ها آالینده انتشار مانند پایدار توسعه و جامعه، شهری ساختار بر که ودش میباعث  را محیطی زیست غیر

 تر جامع لتحلی یک با سیستمی ریزی برنامه رویکرد یک راستا این در. گذارد می تاثیر دسترسی قابلیت کاهش و شهری حوادث

 اراضی کاربری یک ارائه بنابراین. است نیاز مورد شهری سیستم کل برای ونقل حمل ریزی برنامه فرآیند در پایدار توسعه از

 Boitor,) است محلی سطح در شهری پایداری توسعه های راه از یکی ونقل حمل مناسب سیاست و ریزی برنامه و یکپارچه

241:3 802 (. 

 اصول دولت، کشورها از بعضی در. دارند پایدار ونقل حمل بخش برای هایی سیاست تدوین به زیادی عالقه شهری های حکومت

 بخش پیشرفت باعث که داده است انجام سالهای مختلف برای شهری ونقل حمل بخش های ریزی برنامه در را پایدار توسعه

 تحلیلی چارچوب. شده است مناسب تحلیلی های تکنیک و پایدار توسعه های شاخص به توجه با عمومی و شهری ونقل حمل

 و اکتشافی - توصیفی آمار اساس بر تواند می پایدار توسعه رویکردهای با شهری ونقل حمل ریزی برنامه تحلیل برای کار

 تحلیل و هتجزی، ها داده خروجی شناسایی و جغرافیایی الگوهای شناسایی برای فضایی آمار، فضایی برداری نقشه، گرافیکی

 این و است "پایداری" اساس بر شهری ونقل حمل های ریزی برنامه از بسیاری زمینه. گیرد صورت سفر اولویت توابع، رگرسیون

 که، تحقیقاتی مطالعه یک. است آن به مربوط های شاخص و ونقل حمل سیستم تعیین گونه هر از قبل آن تعریف نیازمند امر
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 یفتعر شود. می حمایت شهری ونقل حمل ریزی برنامه در پایدار توسعه برنامه و محیط رچوبچا تحت اروپا کمیسیون توسط

 Minken توسط شده بیان مالحظات براساس. است کرده فراهم پایدار توسعه رویکرد با شهری ونقل حمل ریزی برنامه از عملی

 3شود می بیان زیر های لتحا صورت به پایدار توسعه رویکرد با شهری ونقل حمل سیستم یک، (1666 (

 شهری؛ منطقه ساکنان همه برای کارآمد روشی به خدمات و کاالها به دسترسی -1

 آینده و حاضر نسل برای ها اکوسیستم و فرهنگی میراث، زیست محیط از محافظت -2

 حال زمان در که فرادیا مثل رفاه سطح حداقل به رسیدن برای آینده های نسل های جلوگیری از به مخاطره افتادن فرصت -:

 (.Black) ،24423 180 کنند می زندگی

 رویکرد با شهری ونقل حمل ریزی برنامه از مختلفی های مثال. است ونقل حمل بخش پایدار توسعه های حوزه ترین مهم از یکی

 پایدار توسعه با شهری ونقل حمل ریزی امهبرن از استفاده مورد تعاریف ترین رایج. دارد وجود منابع از بسیاری در پایدار توسعه

 تفاوت. است ونقل حمل سیستم فرآیندهای پایداری و پایدار ونقل حمل سیستم، محیطی زیست لحاظ از پایدار ونقل حمل شامل

 نه، پایدار توسعه رویکرد با ونقل حمل های ویژگی گیری اندازه در، حال این با، است اهمیت کم کلی طور به شده ذکر مفاهیم بین

 برای که هایی ویژگی بین رابطه بررسی هدف با بعدی چند سیستم یک در بلکه، ها شاخص تحلیل و تجزیه اساس بر تنها

 با شهری ونقل حمل ریزی برنامه تأثیر، دیگر سوی از.. گیرد می صورت هایی ارزیابی اند شده انتخاب پایدار ونقل حمل توصیف

 رساندن حداقل به باید دیگر سوی از اما، شود می مشخص وضوح به اقتصادی یا اجتماعی منافع روی بر پایدار توسعه رویکرد

 حوزه به وابسته شدت به واقع در ونقل حمل بخش. داشت ای ویژه توجه شهری ونقل حمل یها برنامه اثر در توسعه جانبی اثرات

 با شدت به پایدار توسعه رویکرد با شهری ونقل حمل ریزی برنامه همچنین. است فناوری و قانونی، اقتصادی، اجتماعی های

 دو طول در. باشد می ارتباط در ونقل حمل های بخش با مرتبط های فعالیت وسایر ریزی برنامه در دخیل اقتصادی های شاخص

 ویژه به که است گرفته قرار شدیدی بسیار تغییرات دچار پایدار توسعه رویکرد با شهری ونقل حمل های ریزی برنامه، گذشته دهه

 شرایط ازجمله بسیاری عوامل تغییرات تحت تأثیر این پیچیدگی و سرعت. است بوده مشهود اروپا اتحادیه کشورهای در

 (.Cheba ،24193 :9) است بوده تورم سطح در تغییرات، بیکاری نرخ، اقتصادی وضعیت، اقتصادی

 

 جمع بندی و نتیجه گیری

 ونقل حملپایدار است و رویکردهای  ی توسعهیکی از مباحث مهم در شهرسازی و دخیل در شهری  ونقل حمل ریزی برنامه

و  ها برنامهاز این الگوها در  گیری بهرهمسائلی است که ضرورت استفاده و  ازجملههمگانی  ونقل حملپایدار بر مبنای استفاده از 

 .گیرد میشهری را در بر  های طرح

ط راه آهن در اغلب موارد وقت گیر و پر هزینه است . در بسیاری از موارد آنها قادر نیستند که از خطو گیری بهرهتوسعه و 

یک جایگزین و یا مکمل برای راه آهن گران قیمت یا  عنوان بهوضعیت اقلیمی و توپوگرافی تند و چالش برانگیز را هدایت کنند. 

سریع از طریق نصب و راه اندازی مقرون به  ونقل حملبکه ی شهرها می توانند به سادگی در حصول به ش، آثار جاده شهری

شهری گسترش و توسعه پیدا کنند. پس از ساخته شدن و یکپارچه شدن به صورت  ونقل حملصرفه و آگاه به زمان سیستم 

 (.creative urban projects 2011) ریلی در جهت توسعه آن گام بردارند ونقل حملیک سیستم 

در سطح شهرها  ونقل حملی ها برنامهراهبرد اصلی و هدایت کننده ی  عنوان به، عمومی ونقل حملشبکه های رویکرد گسترش 

عمومی به ویژه پیاده روی و طراحی ایستگاه های  ونقل حملبه طوری که در عصر فناوری های پیشرفته  شود میمطرح 
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و راهکارهای اجرایی مقابله با ترافیک درون  شود می شهری ونقل حمل ریزی برنامهمخصوص دوچرخه سواری موجب توسعه 

 .شود میشهری بیش از پیش فراهم 

 حمایت با همراه زیستی محیط و اقتصادی، اجتماعی شرایط و خود ملی های اولویت گرفتن نظر در با ها دولت، ملی سطح در

 مناسب و موثر های سیاست طریق از که ردازندپ می شهری های ریزی برنامه در موثر راهبردهای ارائه به المللی بین جامعه

 اجتماعی و اقتصادی های جنبه پیشرفت نتیجه در و پایدار توسعه و شهری ونقل حمل ارتباط، شهری های ریزی برنامه

 3اند شده ارائه زیر در ها سیاست و ها راهبرد این که یابد می افزایش ملی سطح در شهری ونقل حمل

 

 هبردها و راهکارهای اجراییرا، ارائه پیشنهادها

 ؛ونقل حمل بخش گیری های تصمیم در محیطی زیست و اجتماعی، اقتصادی مالحظات ادغام با پایداری ترویج .1

 کاهش را محیطی منفی زیست اثرات که هستند توسعه پایدار نیازهای پاسخگوی که ونقل حمل های سیستم توسعه .2

 دهند؛ می

، پیشرفته تر خودروهای فناوری از استفاده و ونقل حمل سیستم های آلودگی صوتی شکاه برای بیشتر های گام برداشتن .:

 جایگزین سوخت های فسیلی؛ های سوخت ترویج و توسعه همچنین و پاک های استفاده از سوخت و نقلیه وسایل بازرسی

ی پیشرفته تر و دارای برای ساخت خودروها خودرو نوع هر کنترل و کارآمدی بهبود در خصوصی بخش دخالت به تشویق .0

 آلودگی کمتر؛

 زیرساخت های از کارآمدتر استفاده به توجه با با توسعه پایدار شهری ونقل حمل مختلف های حالت بین ارتباط ترویج .8

 چندمنظوره؛ ونقل حمل های سیستم ازجمله ونقل حمل کارآمدتر های حالت از استفاده افزایش و موجود

 ر ترافیک و بهتر شدن مدیریت و کنترل ترافیک، افزایش نظم و انضباط د .9

 تبلیغ مقایسه هزینه ها و ضرر استفاده از خودروی شخصی به جای اتوبوس .0

 کاهش میزان سوخت مصرفی در خودروها .8

 مند سازی طرح معاینة فنی خودروها اجباری شدن و ضابطه .6

 کاهش میزان تردد خودروها .14

 هسوده و آالیندطرح محدودیت تردد و استفاده از خودروهای فر .11

 طرح ایجاد خطوط ویژه اتوبوس در تمام نقاط شهری .12
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