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به نام خالق زیبا�ی

فصلنامه علمی دانشجویی انجمن علمی دانشجویی شهرسازی دانشگاه شیراز

قیمت: 5000 تومانسال یازدهم، شامره بیست ویکم، بهار 1399
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نویسندگان عزیز و همراهان گرامی مجلۀ هفت؛

به منظور بهبود و تسهیل مراحل تهیۀ منت ها و فرآیند صفحه آرایی و چاپ، سپاس گزاریم اگر به نکات زیر توجه 

فرمایید:

1. همزمان با رشوع نگارش متامی منت ها، الزم است هیئت تحریریه و متعاقباً تیم گرافیک و عکاسِی نرشیه، 

از محتوای آنها اطالع پیدا کنند. برای این منظور، حتامً حدود دو تا سه روز پس از در جریان گذاشنت هیئت 

تحریریه و تایید موضوع از سوی آنان، توضیحی در حدود یک پاراگراف، راجع به محتوای کلی منت و آنچه که 

قصد دارید درباره اش بنویسید به صورت منت یا فایل صوتی در اختیار تحریریه قرار دهید )راه های ارتباطی با 

هیئت تحریریه در شناسنامه نرشیه مشخص شده اند(.

2. چنانچه متایل دارید خودتان برای متنتان عکسی تهیه کنید، دقت کنید که عکس ها باید به صورت فایل 

عکس با کیفیت باال عالوه بر قرارگیری در فایل word بصورت جداگانه نیز هنگام ارسال ضمیمه و برای نرشیه 

ارسال شود؛ در صورتی که خودتان عکسی برای متنتان ندارید در توضیحتان راجع به محتوای منت )که در بند 

قبلی به آن اشاره شد(، کانسپت تقریبی تصویر الزم برای متنتان را نیز رشح دهید.

3. الزم است منت ها در هنگام تحویل به تحریریه، تا حد ممکن فاقد ایرادات نگارشی و امالیی باشند، و خواهشمندیم حتی املقدور دو 

اصل پاراگراف بندی و رعایت نیم فاصله را در نوشتار خود رعایت کنید.

4. در نگارش منت ها اصل ساده نویسی و پرهیز از ثقیل گویی را حتامً رعایت کنید؛ الزم است منت ها روان بوده و به راحتی خوانده شوند.

5. قبل از رشوع منت الزم است نام نویسنده و عنوان او )مثالً دانشجوی کارشناسی شهرسازی، پژوهشگر در حوزه.. .، منتقد، نویسنده و.. 

.( ذکر شود. همچنین در صورتی که در فضای مجازی صفحه یا سایتی دارید که در آن فعالیت هایی مرتبط با موضوع و محتوای متنتان 

انجام می دهید، می توانید در صورت متایل به ارتباط با مخاطبان، آدرس صفحه خود را نیز به عنوانتان ضمیمه کنید.

6. ترجیحاً تیرتی مناسب برای متنتان انتخاب کنید. بهرت است تیرت، عنوانی جذاب داشته باشد و ضمن آنکه مخاطب را به خواندن 

منت ترغیب می کند، تا حدودی نسبت به محتوای آن نیز او را آگاه سازد. چنانچه جنبه خالقانه و جذابیت در تیرت پیشنهادی قویرت از 

بیان محتوا باشد و نتواند خواننده را در فهم محتوای منت یاری کند، در صورت نیاز می توان از زیرتیرتی که به طور خالصه نشان دهنده 

محتوا باشد نیز استفاده کرد. الزم به یادآوری است که در صورت مناسب نبودن تیرت و به تعبیر دیگر ناهامهنگی با روحیه کلی نرشیه، 

ممکن است هیئت تحریریه پس از بررسی، تیرت دیگری برای منت شام پیشنهاد دهد؛ اما تا حد امکان ترجیحامن بر استفاده از تیرتهای 

انتخاب شده توسط نویسندگان است.

7. لطفا منت را در قالب فایل word با فرمت 2007 که به صورت »هفت _شامره نرشیه_، نام نویسنده«، به عنوان مثال »هفت 21، محمد 

غالمی« نامگذاری شده، به تحریریه ارسال کنید.

8. همزمان با سفارش منت، آخرین مهلت ارسال آن از سوی تحریریه به شام اعالم خواهد شد. بدیهی است که با تکمیل و ارسال زودتر 

فرصت گفت وگو و تعامل برای بهبود آن فراهم خواهد شد؛ و چنانچه متنتان را دیرتر از زمان اعالم شده ارسال کنید، متامی تیم نرشیه در 

فرآیندهای بعدی )تصمیم گیری تحریریه، ویراستاری، گرافیک، صفحه آرایی، چاپ، توزیع و فروش( دچار اختالل و تأخیر زمانی می شوند.

9. الزم به یادآوری است که در فرآیند کار ممکن است تحریریه منت ارسال شده را از نظر نوع نگارش یا دیدگاه نویسنده یا... هامهنگ با 

سایر متون مرتبط با آن در نرشیه تشخیص ندهد و به همین دلیل چاپ منت مقدور نباشد؛ هرچند که حداکرث تالشامن بر این است که 

با ایجاد یک تعامل رفت و برگشتی بین تحریریه و نویسندگان، این مشکل تا حد امکان برطرف شود. با این وجود، چنانچه به هر دلیل 

نتوانیم منت شام را چاپ کنیم پیشاپیش عذرخواهی می کنیم و این به هیچ عنوان به مثابۀ تردید در توانایی و قابلیت قلم شام نیست.

از همکاری و حسن توجه شام بسیار سپاسگزاریم.

با مهر و ارادت؛

هیئت تحریریه نرشیه هفت

زم زممکان�ی مکان�ی
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 برخی از افتخارات نشریه
هفت در سال های گذشته

1390
-92

1395

1397

1396

1393
-94

ز 	  یه علمی دانشجو�ی برگزیده هفتم�ی برگزیده بخش ن�ش
از  جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه ش�ی

ز جشنواره 	  یه علمی دانشجو�ی نخست�ی رتبه اول بخش ن�ش
از  یات دانشجو�ی دانشگاه ش�ی ن�ش

ز جشنواره 	  رتبه اول بخش طراحی روی جلد نخست�ی
از  یات دانشجو�ی دانشگاه ش�ی ن�ش

ز 	  رتبه اول بخش مقاله تخصیص ه�ز و معماری نخست�ی
از  یات دانشجو�ی دانشگاه ش�ی جشنواره ن�ش

ز 	  یه علمی دانشجو�ی برگزیده پنجم�ی برگزیده بخش ن�ش
از  جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه ش�ی

ز 	  یه علمی دانشجو�ی برگزیده ششم�ی برگزیده بخش ن�ش
از جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه ش�ی

یه علمی دانشجو�ی برگزیده 	  قابل تقدیر بخش ن�ش
ز جشنواره میل حرکت دهم�ی

رتبه اول بخش ویژه )آسیب های اجتماعی( جشنواره میل 	 
تی�ت 10

رتبه سوم طرح برگزیده جشنواره میل تی�ت 10	 

یه علمی دانشجو�ی برگزیده جشنواره 	  رتبه سوم ن�ش
میل تی�ت 10

ز 	  یه علمی دانشجو�ی برگزیده هشتم�ی برگزیده بخش ن�ش
از جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه ش�ی

ز 	  یه علمی دانشجو�ی برگزیده دوم�ی برگزیده بخش ن�ش
از  جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه ش�ی

یه علمی دانشجو�ی برگزیده 	  قابل تقدیر بخش ن�ش
ز جشنواره میل حرکت پنجم�ی

ز 	  یه علمی دانشجو�ی برگزیده سوم�ی برگزیده بخش ن�ش
از جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه ش�ی

ز 	  یه علمی دانشجو�ی برگزیده چهارم�ی برگزیده بخش ن�ش
از جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه ش�ی

یه علمی دانشجو�ی برگزیده 	  رتبه دوم بخش ن�ش
ز جشنواره میل حرکت  یازدهم�ی

رتبه اول طرح برگزیده جشنواره میل تی�ت 11	 

رتبه دوم مقاله اقتصادی جشنواره میل تی�ت 11	 

رتبه دوم کاریکاتور جشنواره میل تی�ت 11	 

رتبه سوم بخش ویژه دانشگاه و حل مسائل میل بخش 	 
گزارش

ز 	  یه علمی دانشجو�ی برگزیده هشتم�ی برگزیده بخش ن�ش
از جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه ش�ی

...
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فصلنامه علمی دانشجویی هفت 

سال یازدهم، شامره بیست ویکم، بهار 1399

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی شهرسازی دانشگاه شیراز

شامره مجوز: 405 /ک ن ش

مدیر مسئول: زهرا عباس پور

رسدبیر: اصالن پیرودین

استاد مشاور انجمن علمی شهرسازی: دکرت مریم روستا

مشاوران علمی، اساتید ناظر و هیات داوران:

دکرت علی سلطانی، دکرت علیرضا صادقی، دکرت مهسا شعله

هیئت تحریریه: 

زهرا عباس پور، اصالن پیرودین

گرافیست، صفحه آرا و طراح جلد: اصالن پیرودین

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: چاپ آیندگان شیراز

شامرگان: 500 نسخه

همکاران این شامره:

فاطمه  کردی،  شایان  روایی،  علیرضا  یداللّهی،  سپهر  سلطانی،  علی  دکرت 

شاهوران، آیدا نعمت اللّهی، کوثر حسن زاده، علیرضا غالمی، سنا یداللّهی، نرگس 

صابرسنگری، سیده طیبه حسینی پور، عبدالحمید عالی حسینی، ژاله احصائی

با تشکر ویژه از:

خیریه  مؤسسه  جاذبی زاده(،  امیر  آقای  )جناب  آفاق  هرنی  و  تبلیغات  مجموعه 

از  حامیت  مرکز  محرتم  رئیس  )محک(،  رسطان  به  مبتال  کودکان  از  حامیت 

نرشیات  خانه  محرتم  مسئول  شیراز،  دانشگاه  دانشجویان  علمی  فعالیت های 

دانشگاه شیراز و همچنین اساتید محرتم دانشکده هرن و معامری که با حامیت های 

مادی و معنوی خود ما را در نرش و چاپ این شامره از فصلنامه حامیت کردند.

ارتباط با نرشیه:

شامره متاس: 09393216161 )اصالن پیرودین(

ایمیل:

تلگرام و اینستاگرام: 

وبسایت:

خرید نسخه الکرتونیکی:

nashriye7@gmail.com

@nashriye7

nashriye7.vcp.ir

Taaghche.ir
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ز برای نجات زم�ی
ودین: تعریف حمل و نقل فعال و معر�ز  اصالن پ�ی

انواع آن

حمل ونقیل از جنِس طبیعت
، شایان کردی: آشنا�ی با رویکرد حمل ونقل  ضا روا�ی زعل�ی س�ب

ین و  که حاَجَتت به َعالج آس�پ
ز َمباد ِفلوکِست�ی

نرگس صابرسنگری: حمل ونقل فعال به عنوان راهکاری 
 شهری

گ
برای مشکالت زند�

اینجا چرخ حمل ونقل برای همه 
نمی چرخد!

آیدا نعمت الّلهی: برریس رابطه گروه های خاص اجتماعی 
و حمل و نقل فعال

راه و �ب راهه
سیده طیبه حسی�ز پور: شناسا�ی اصول طراحی 

های حمل ونقل فعال مس�ی

کاب ِرِِ

بیدود

از پا َدر ِرکاِب ش�ی
سپهر یدالّلهی، آیدا  نعمت الّلهی: گزارش رویداد 

دوچرخه سواری رکاب

ز فضا�ی برای ذهن های س�ب
: حمل ونقل فعال، مولد فضای  عبدالحمید عایل حسی�ز

معماری

یک ت�ی و چند نشان
کوثر حسن زاده: تجریبات جها�ز پیاده راه های سالمت

با دود یا بیدود، مسئله این است!!
کت بیدود در  زهرا عباس پور: گزاریسش از فعالیت های �ش

از و علل شکست پروژه در تهران تهران و ش�ی

ُسَخِن نَُخست
َنُخست

آسماِن آ�ب
ضا غالمی: برریس لزوم اجرای پروژه های حمل ونقل  عل�ی

فعال

پشت دیوارها شهری ست!!
فاطمه شاهوران، سنا یدالّلهی: حمل ونقل فعال در 

ارتباط با معماری فضای شهری

تکامیل از جنس داروین
ودین: آشنا�ی با  اصول طراحی خیابان های  اصالن پ�ی

کامل

َشهِر ِعشق
ودین اثری از ژاله احصا�ئ و اصالن پ�ی

َچرخ از َمن ِرکاب از تو
ا� و ارتباط آن با  زهرا عباس پور: تعریف دوچرخه اش�ت

حمل ونقل فعال

راهی به سوی سالم�ت
کوثر حسن زاده: تجربیات داخیل پیاده راه های سالمت

دوچرخ، به�ت از چهارچرخ
سپهر یدالّلهی: گفت وگو با �کار خانم خلییل، کارشناس 

از و مر�ب دوچرخه سواری تربیت بد�ز دانشگاه آزاد ش�ی

شهر پس از تو
: حمل ونقل و جابجا�ی در دوران  دک�ت عیل سلطا�ز

پساکرونا، تغی�ی پارادایم

َمطاِلْب

72

عشق



نَُخْسْت خن
س

خن
س

از ازعضو هیات علمی بخش شهرسازی دانشگاه ش�ی عضو هیات علمی بخش شهرسازی دانشگاه ش�ی

مریممریم
روستاروستا ::دک�تدک�ت ََ

را  آن  از  و یک مدل  »رنو1« شد  از رشکت  اتومبیل  فرنگ، مسحور یک  به  زمان که مظفرالدین شاه در سفر معروفش  آن  از 

به منظور تفرج در دارالخالفه سفارش داد، حدود صد و بیست سال گذشته اما در همین مدت، این سوغاتی فرنگ، به جزء 

الینفک زندگی شهری ما تبدیل شده است. آن سال، »موسیو وارنه2«، جاده های ناهموار و پرسنگالخ را با دردرسهای زیاد از 

بندرانزلی تا تهران پیمود که رنوی سفارشی اعلی حرضت را به دستش برساند، اما بعد از آن کم کم، سنگفرش و سپس، آسفالت، 

به مثابه فرش قرمزی برای اتومبیل، خیابان های پایتخت و شهرهای بزرگ را فراگرفت و امروز خیلی از جوانان ایرانی در بدو 

هجده سالگی، یادگیری رانندگی و گرفنت گواهینامه آن را از مهم ترین مهارت  ها و مدارک زندگی شهری می دانند. 

شاید بتوان گفت در قرن اخیر کمرت وسیله ای به اندازه اتومبیل، سبک زندگی برش را دست خوش تغییرات منوده است. این 

تغییرات اگرچه در بدو امر در راستای ارتقاء آسایش و کیفیت زندگی به خصوص در شهرها بوده است، اما در چند دهه اخیر، 

ابعاد نه چندان خوشایند سبک زندگی اتومبیل محور به خصوص در کالن شهرها رخ منوده و اندیشمندان علوم محیطی را به 

نقد و بررسی و مطالعه بیشرت در این حوزه واداشته است. آلودگی هوا، ترافیک، کاهش تحرک، چاقی و پیامدهای تهدیدکننده 

سالمت روحی و جسمی انسان، از جمله مشکالتی است که وابستگی به اتومبیل ، برای شهروندان به همراه داشته است. 

مانند بسیاری دیگر از وجوه زندگی پس از انقالب صنعتی و مدرنیزاسیون، صاحب نظران بخشی از حل این مشکل را، در 

بازگشت به دوران پیش از مدرن و احیای حمل ونقل انسان محور یافته اند. در سال های اخیر، مطالعات میان رشته ای بسیاری 

در کشورهای توسعه  یافته به منظور پرداخنت به وجوه محیطی حمل و نقل فعال، انجام شده  است. »جنبش حمل ونقل فعال 

به کمک طراحی3« در آمریکا در ادامه و در راستای جنبش هایی مانند »شهر سامل4«، از دهه پایانی قرن بیستم رشوع شده و 

در قالب موضوعاتی چون »ارتقاء سالمت به کمک طراحی جامعه محلی5« به کشورهای اروپایی و اسرتالیا نیز راه یافته است. 

»همه شمولی« یکی از مهم ترین وجوه این دغدغه است که همه اعضا جامعه از جمله ساملندان، زنان، کودکان و معلوالن را نیز 

جامعه هدف مطالعه و راهربدسازی در طراحی و برنامه ریزی محیطی به منظور بهبود حمل ونقل فعال می داند. 

بسم الّل ارّلحمان ارّلحیم
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1: Renault
2: »فرناند وارنه« اولین راننده و مکانیسین فرانسوی دربار

3: Active Living by Design (ALbD)
4: Health City
5: Health Promoting Community Design



معامری،  در  فعال،  حمل ونقل  احیاء  راستای  در 

تخصیص  رویکرد  هم  شهری،  طراحی  و  برنامه ریزی 

به  شهروندان  تشویق  هدف  با  خاص  فضاهایی 

فعالیت فیزیکی مد نظر بوده است6 و هم ارائه راهربد 

منظور  به  عام  عملکردی  و  کالبدی  راهکارهای  و 

روزمره  زندگی  جریان  در  فعال  حمل ونقل  احیاء 

شهری دنبال شده است. رویکرد اول دغدغه سالمت 

و  داشته  توجه  مورد  خاص  طور  به  را  شهروندان 

راهربد دوم به طور عام و گسرتده تری همه پیامدهای 

حمل ونقل فعال را پیگیری منوده است. 

با توجه به آن که کشور ما نیز از پیامدهای منفی 

اتومبیل  محوری بی نصیب نبوده و وجوه مختلف آن 

تهدید  و  ترافیک  تا  آلودگی صوتی  و  هوا  آلودگی  از 

دامن گیر  شهروندان،  جسمی  و  روحی  سالمت 

ساکنان شهرهای بزرگ شده است، به نظر می رسد 

دانشجویان  سوی  از  دغدغه  این  به  پرداخنت 

رشته های علوم محیطی در دانشگاه های داخلی در 

پایان نامه ها  و  پژوهش ها  و  درسی  برنامه های  قالب 

الزم باشد. در همین راستا، موضوع نرشیه هفت در 

اختصاص  فعال«  »حمل ونقل  موضوع  به  شامره  این 

شامره،  این  در  دانشجو  نویسندگان  است.  یافته  

و  برنامه ریزی  و  فعال شهری  انواع حمل ونقل  به  هم 

پرداخته اند  راستا  این  در  شهری  فضاهای  طراحی 

نیز  و  زمینه  این  در  خارجی  و  داخلی  تجارب  هم  و 

دغدغه همه  شمولی را در بسرت این شیوه حمل ونقل 

مورد بررسی قرارداده اند.

این شامره از نرشیه هفت اگر بتواند گام کوچکی 

در راستای جریان سازی به منظور تحقق »حمل ونقل 

فعال« در شهرهای کشور و تبدیل این دغدغه به یک 

حرفه مندان  و  دانشگاهیان  میان  در  جمعی  مطالبه 

معامری و شهرسازی بردارد، به هدف خود نائل آمده 

است.
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6: قرارگاه های رفتاری فعالیت بدنی، پارک ها و باغ های سالمت، ایستگاه های سالمت در 

سطح شهر و نیز پیاده راه های سالمت که از آن ها به عنوان تریل )Trail( یاد می شود از 

این دسته فضاها هستند.



نورخـاور

برای نجات 
ـین ز

مقدمه
         روند رو به رشد استفاده از خودرو شخصی در بسیاری از 

شهرها جهان، آن ها را با مشکالت زیادی روبرو ساخته است. 

آلودگی هوا در نتیجه استفاده زیاد از سوخت و نگرانی درباره 

کمبود انرژی، افزایش تراکم ترافیک در شهرها، کمبود تحرک 

افراد و پدیدار شدن انواع بیامری های ناشی از آن، گوشه ای از 

درگیر هستند. حمل ونقل  آن  با  که شهرها  است  چالش هایی 

شخصی مسئله ا ی است که با توسعه  ی وسايل نقليه موتور ی و 

همه گري شدن آن در اواسط قرن 20 ميالد ی در شهرها ی بزرگ 

و صنعتی دنيا به وجود آمد. در سال 1986 شامر اتومبيل های 

اين رقم در  بود که  فعال رسارس جهان 500 ميليون دستگاه 

سال 2010 به عدد 1 ميليارد خودرو رسيده است.

حدود 50% نفت خام به بنزين 

خام  نفت   %70 کل  در  و  می شود  تبديل 

براي جابه جای و حمل ونقل استفاده می شود که ميزان قابل 

توجهی از توسط خودرو های شخصی مرصف می شود ]1[. 

از  خام  نفت  بدانيم  که  رضوری ست  مسئله  اين  به  توجه 

جمله منابع طبيعی تجديد ناپذير است و اين بدان معنی  است 

که نفتی که امروزه مرصف می شود طی ميليون ها سال به وجود 

آمده است و در صورت مرصف به رسعت جايگزين منی شود.

استفاده  به دليل  اخري  از مسائل ديگری که در دهه های 

است مشکل چاقی  انسان مشکل ساز شده  برای  از خودرو ها  

از وسايل  با استفاده  انسان  و سالمت جسامنی ست؛ در واقع 

حمل ونقل شخصی کمرتين تحرک را دارد و اکرث اوقات را به 

می شود  باعث  که  می گذراند  صندلی  روی  بر  نشسته  صورت 

تعریف حمل ونقل فعال و تعریف حمل ونقل فعال و 
معر�ز انواع آنمعر�ز انواع آن دانشجوی کارشنایس ارشددانشجوی کارشنایس ارشد

از ازبرنامه ریزی شهری دانشگاه ش�ی برنامه ریزی شهری دانشگاه ش�ی

اصالناصالن
ودین ودینپ�ی پ�ی
::

فعال،  حمل ونقل 

شده  انجام  بدنی  فعالیت 

تعریف  حمل ونقل  با  رابطه  در 

رصفا  نه  البته  است،  شده 

و  تفریح  از  شکلی  عنوان  به 

خوب  روشی  بلکه  رسگرمی 

برای سامل ماندن، ذخیره پول 

بر  فرد  گذاری  اثر  کاهش  و 

محیط زیست.
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آمادگی جسامنی انسان پايني بيايد و انواع مختلف بيامری ها 

آن  پی  در  که  چاقی  اثر  در  يا  اندازه  بيش  از  نشسنت  اثر  در 

اتفاق می  افتد دچار شود. در اينجا راهکار ارائه شده باز هامن 

حمل ونقل  از  استفاده  با  واقع  در  است؛  پايدار  حمل ونقل 

پاسخ داد  انسان  از عمده ترين مسائل  به دوتا  پايدار می توان 

همچنني  و  کرد  کنرتل  را  فسيلی  سوخت های  از  استفاده  و 

هزينه های درمانی را کاهش داد ]1[.

راه حل های  خودروها  شده  مطرح  سوخت  مشکل  برای 

خودروها  برای  خورشيدی  انرژی  از  استفاده  جمله  از  ديگری 

به عنوان سوخت و برقی شدن خودروها نيز مطرح شده است 

ولی از آنجايی که برای توليد اين نوع خودروها تکنولوژی بسيار 

افزايش  و  تحقيق  زيادی رصف  هزينه ی  و  است  الزم  پيرشفته 

بسياری  که  می شود  حمل ونقل  وسايل  از  نوع  اين  بازدهی 

همچنان  نيستند،  هزينه ها  اين  پرداخت  به  قادر  کشورها  از 

استفاده از حمل ونقل پايدار از برتری برخوردار است و در کنار 

هزينه ی  و  می پوشاند  را  خود  ضعف های  عمومی  حمل ونقل 

ديگر  مثبت  ويژگی های  جمله  از  دارد.  پی  در  را  کمی  بسيار 

حمل ونقل پايدار و دوچرخه کاهش تعداد تصادفات و در نتيجه 

کاهش تعداد کشته شدگان اين سوانح است که در کشورهايی 

که از اين نوع حمل ونقل استفاده می کنند آمار کشته ها بسيار 

شخصی  خودروهای  از  بيشرت  که  کشورهايی ست  از  پايني تر 

استفاده می کنند.

در  شهرها  از  بسیاری  امروزه  که  چالش هایی  به  توجه  با 

افزایش  نتیجه  در  توسعه  حال  در  و  یافته  توسعه  کشورهای 

و  هستند  روبرو  آن  با  شخصی  خودرو  از  استفاده  روزافزون 

منابع  اداره ی صحیح  به  نیاز  افزایش جمعیت شهرنشین،  نیز 

پیش  از  بیش  مسائل  رفع  منظور  به  کارآمد  مدیریت شهری  و 

احساس می شود. در این راستا، دستیابی به توسعه ی پایدار به 

عنوان راه حلی مناسب، به عنوان یکی از اهداف مهم کشورها 

شناخته شده است و کشورها سعی می کنند که با رویارویی با 

توسعه ی شهر ها از این طریق بر مشکالت ناشی از توسعه غلبه 

منایند. در پارادایم توسعه پایدار به مواردی از قبیل حمل ونقل 

حمل ونقل  و  حمل ونقل  از  متنوعی  فرصت های  ایجاد  پایدار، 

هوشمند اشاره شده است ]3[. در حالی که چندین تعریف از 

پایداری وجود دارد، در این پژوهش پایداری باید مطابق یکی 

تعاریف،  پذیرفته  شده ترین  از 

تعریف شود. پایداری به مفهومی 

نسل  نیازهای  که  می شود  گفته 

بدون  می کند  برآورده  را  فعلی 

را  آینده  نسل های  توانایی  آنکه 

به خطر  نیازهای خود  تأمین  در 

بیاندازد.

البته که یکی از راه حل های 

از  استفاده  کاهش  برای  مهم 

خودرو شخصی توجه به حمل ونقل همگانی است. به کارگريي 

سامانه ها و روش ها ی حمل ونقل مدرن همگانی مانند مرتو و 

ترن ها ی شهری از جايگاه ويژه ای برخوردار است ولی هزينه ی 

باالی رسمايه گذاری برای اجرا و راه اندازی اين مدها مسئله ای 

محدود کننده است که در پی آن رخ می دهد. در اين جاست 

که توجه به موضوع حمل ونقل پايدار به عنوان روشی کم هزينه 

روی  بر  اجرا  قابليت  که  می شود  مطرح  کم  بسيار  آلودگی  با 

شبکه های حمل ونقل را داراست. یکی از مفاهیم مطرح شده 

در این حوزه، مفهوم حمل ونقل فعال است.

: )Active Transport(حمل ونقل فعال
با  رابطه  در  شده  انجام  بدنی  فعالیت  فعال،  حمل ونقل 

عنوان شکلی  به  نه رصفا  البته  است،  تعریف شده  حمل ونقل 

ماندن،  سامل  برای  خوب  روشی  بلکه  رسگرمی  و  تفریح  از 

ذخیره پول و کاهش اثر گذاری فرد بر محیط زیست می باشد 

مانند  انسانی  سفرهای  اقسام  و  انواع  فعال،  حمل ونقل   .]4[

قایقرانی  اسکی،  بورد،  اسکیت  دوچرخه سواری ،  پیاده روی، 

و دوچرخه سواری  پیاده روی  توصیف می کند.  را  دیگر  موارد  و 

از محبوب ترین آن هاست و می تواند با حالت های دیگر مانند 

پیاده روی  مثال،  عنوان  به  باشد.  همراه  عمومی  حمل و نقل 

از  تفریحی  مرکز  به  دوچرخه سواری  یا  مدرسه  یا  فروشگاه  تا 

جمله منونه های حمل ونقل فعال است ]5[. حمل ونقل فعال 

راهی آسان برای رشکت در فعالیت های فیزیکی است و باعث 

روزانه خود  فعالیت  در  ورزش  دقیقه  فرد حداقل 30  می شود 

داشته باشد ]4[.

شکل های مختلف حمل ونقل فعال:

به کارگريي سامانه ها 

حمل ونقل  روش ها ی  و 

مرتو  مانند  همگانی  مدرن 

جايگاه  از  شهری  ترن ها ی  و 

ولی  است  برخوردار  ويژه ای 

رسمايه گذاری  باالی  هزينه ی 

اين  راه اندازی  و  اجرا  برای 

مدها مسئله ای محدود کننده 

است که در پی آن رخ می دهد.
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]1[. اماندادی, محمدرضا؛ فرشاد برجیان و امین قنربی، 1395، دوچرخه و 

نقش آن در ارتقاء کیفیت زندگی و حملونقل پایدار شهری، دومین کنفرانس 

بین املللی یافته ها ی نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معامری و مدیریت 

)IFIA(، دانشگاه  بین املللی مخرتعان جهان  تهران، کنفدراسیون  شهری، 

جامع علمی کاربردی

[2]. http://rpc.tehran.ir
]3[. جهانشاهی، دانیال، )1396(، "بررسی چالش های پذیرش دوچرخه های 

اشرتاکی در شهر مشهد"، پایان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد، 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا، رشته مدیریت امور شهری

[4]. transport.tabriz.ir
[5]. https://planh.ca/take-action/healthy-environments/built-en-
vironments/page/active-transportation
[6]. https://www.transportation.gov/mission/health/active-trans-
portation

مثال  بطور   :)walk locally(محلی پیاده روی   •

این  تا  رانندگی  جای  به  محلی  سوپرمارکت های  تا  پیاده روی 

مکان ها

 )ride your bike(استفاده از دوچرخه  •

راه های  یافنت  بر  سعی   :)be active(بودن فعال   •

جدید در رابطه با سفرهای فعال روزانه، بطور مثال پیاده روی تا 

محل قرار مالقات با دوستان بجای رانندگی یا استفاده از پله ها 

به جای استفاده از آسانسور

ترافیک،  افزایش  مشکل  با  محلی  دولت های  از  بسیاری 

هستند.  مواجه  پارک  تقاضای  و  صدا  آلودگی  هوا،  آلودگی 

حدود نیمی از سفرها در داخل شهر برای مسافتی کمرت از 5 

کیلومرت می باشد. بنابراین تشویق به حمل ونقل فعال راه حلی 

رضوری و فوری برای حل پاره ای از مشکالت ترافیک می باشد

فواید حمل و نقل فعال:
دوچرخه  از  مردم  بیشرت  جامعه:  ایمنی  افزایش   •

استفاده کرده و پیاده روی می کنند و این باعث افزایش توجه 

بیشرت به متامی کاربران راه می-شود.

باعث  فعال  حمل ونقل  محلی:  مشاغل  به  کمک   •

خرید  محلی  پاساژهای  و  سوپرمارکت ها  از  افراد  که  می شود 

کنند.

مشکالت  کاهش  باعث  اجتامعی:  سالمت  بهبود   •

مزمن سالمتی شده و تاثیر مثبت در سالمت روان افراد دارد.

و  پیاده روی  همه:  برای  دسرتسی  امکان   •

متام  برای  که  هستند  کم هزینه  فعالیت هایی  دوچرخه سواری 

افراد جامعه تقریبا قابل استفاده می باشند.

با  سفرها  کاهش  محیطی:  زیست  اثرات  بهبود   •

و  گلخانه ای  گازهای  تولید  کاهش  باعث  شخصی  خودروی 

آلودگی صوتی کمرت می شود.

برمبنای خودرو  اگر  کاهش فشار بودجه ی جاده ها:   •

برای آن  باید بودجه ی بیشرتی هم  محوری عمل شود مسلام 

تخصیص داده شود.

ترافیک  کاهش  به  می توان  امر  این  فواید  سایر  جمله  از 

هوا،  آلودگی  کاهش  سفر،  های  هزینه  کاهش  خیابان ها، 

افزایش استفاده از پارک محلی، تشویق مردم به فعالیت های 

کاهش  دلیل  به  خیابان ها  کیفیت  و  ایمنی  بهبود  و  فیزیکی 

ترافیک اشاره منود ]4[.

تأسیسات  و  عمومی  وسایل حمل ونقل  در  گذاری  رسمایه 

تا  می کند  فراهم  افراد  برای  را  فرصتی  پیاده  عابر  و  دوچرخه 

نیز  و  چاقی  کاهش  به  امر  این  باشند.  داشته  بدنی  فعالیت 

پرهزینه  مزمن  بیامری های  ایجاد  از  ناشی  خطرات  کاهش 

می کند.  کمک  عروقی  قلبی  بیامری های  و  دیابت  مانند 

و تجهیزات حمل ونقل فعال بخصوص در جوامع کم  امکانات 

درآمد و اقلیت ها یا جوامعی با درصد باالیی از مهاجران جدید 

کمرت  جوامع  آن  در  مردم  است.  برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از 

صاحب وسایل نقلیه هستند و خیابان های ناایمن ممکن است 

مانعی برای استفاده از حمل و نقل فعال باشد ]6[.

 با توجه به مطالب گفته شده، در می يابيم که حمل ونقل 

فعال مزايای بسيار بيشرتی در برابر حمل ونقل شخصی دارد، 

مهم تر  همه  از  و  باالتر  آن  امينی  پايني تر،  آن  هزينه  که  چرا 

از  بخشی  نیز  است. دوچرخه سواری  زيست  دوست دار محيط 

سامل  پياده روی،  مانند  و  است  شهری  حمل ونقل  سامانه  کل 

برای  موقعيت هايی  افزايش  است.  محيط زيست  با  متناسب  و 

دوچرخه سواری امين، می تواند بهرتين دستاورد در برنامه ريزی 

رود، که هدف منطبق ساخنت شهر  به شامر  و محلی  شهری 

را با معيارهای انسانی که فراموش شده است دنبال می کند، 

تا با آرام سازی فضای انسان ها و به کمک آرام ساخنت تردد و 

از  ناشی  اضطراب  و  التهاب  از  را  آن ها  شيوه های حمل ونقل، 

توسعه بی رويه شهرها برهاند ]2[.
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دانشجوی کارشنایسدانشجوی کارشنایس
از ازمهندیس شهرسازی دانشگاه ش�ی مهندیس شهرسازی دانشگاه ش�ی

ضا ضاعل�ی عل�ی
برریس لزوم اجرای پروژه های برریس لزوم اجرای پروژه های ::غالمیغالمی

حمل ونقل فعالحمل ونقل فعال

مثبت  پیامدهای  و  تاثیرات  بررسی  به  پژوهش  این  در 

روانی،  و  جسامنی  مختلف  ابعاد  در  فعال  حمل ونقل 

زیست محیطی، اقتصادی و... می پردازیم.

جسمانی و روانی
کاهش  از  فزاینده ای  طور  به  عمومی  بهداشت  مسئوالن 

عدم  می کنند.  نگرانی  ابراز  افراد  میان  در  جسامنی  آمادگی 

بیامری های  چون:  جسامنی  مشکالت  افزایش  باعث  تحرک 

قلبی، سکته های مغزی و دیابت می شود. برای فعالیت جسمی 

روش های بسیاری وجود دارد، اما فعالیت های بدنی یا ورزش در 

یک سالن ورزشی، نیاز به رصف زمان، هزینه و مهارت خاصی 

دارد، که این، خود سبب عدم متایل افراد به داشنت مشارکت 

کارشناسان،  از  بسیاری  می شود.  زندگی شان  طول  در  منظم 

حمل ونقل فعال را عملی ترین راه برای بهبود آمادگی عمومی 

برای مردم عادی می دانند. بررسی ها نشان می دهد که ورزش 

منظم  طور  به  پیاده روی  و  دوچرخه سواری  جمله  از  هدفمند 

سبب افزایش آمادگی جسامنی، ظرفیت هوازی، انعطاف پذیری 

و  میر  و  مرگ  خطر  هم چنین  می شود؛  انرژی  بیشرت  رصف  و 

ابتال به بیامری های قلبی  و عروقی و برخی رسطان ها را کاهش 

می دهد. یک مطالعه در آمریکا نشان داد داده است که تنها 

13% از بزرگساالن به طور هفتگی از حمل ونقل فعال استفاده 

می کنند، درحالی که 84% از بزرگساالن حمل ونقل بی تحرک 

را ترجیح می دهند ]3[.

به طور  که  می کند  فراهم  را  امکان  این  فعال  حمل ونقل 

منظم و به عنوان بخشی از کارهای روزمره خود فعال باشید. 

تحقیقات نشان می دهد که به ازای هر یک کیلومرت قدم زدن 

در طول روز، خطر چاقی برای افراد به میزان 5 درصد کاهش 

می یابد. خطر چاقی می تواند برای هر فرد به ازای هر کیلومرت 

بیشرت که در روز قدم می زند 5% کاهش یابد. در مقابل، خطر 

چاقی می تواند برای هر ساعت رانندگی یا ماندن در اتومبیل 

6% افزایش یابد.

استفاده روزافزون از وسایل نقلیه موتوری تأثیر مستقیمی 

زمان  هرچه  دارد.  ساکنان  زندگی  کیفیت  و  روان  سالمت  بر 

زمان  میزان  هامن  شود،به  سپری  نقلیه  وسیله  در  بیشرتی 

کمرتی رصف گذران وقت در کنار خانواده و دوستان و مشارکت 

مقدمه
انجام  شهرها  سطح  در  آمد  و  رفت  از  زیادی  حجم  روزانه 

می شود؛ در شهرهای بزرگ این رفت و آمد بیشرت است. متامی 

و  همه  و...  دانش آموزان  دانشجویان،  کار،  به  مشغول  افراد 

رشد  به   رو  روند  به  توجه  با  آمد هستند.  و  رفت  در حال  همه 

نقلیه  وسایل  از  استفاده  روزافزون  افزایش  و  شهرها  گسرتش 

موتوری، مشکالت بسیاری از جمله: افزایش آلودگی های ناشی 

افزایش  افراد،  سالمت  سطح  فسیلی،کاهش  سوخت های  از 

هزینه های تردد، کاهش ایمنی در رفت و آمدها و... گریبان گیر 

این  حل  برای  است.  شده  امروزی  جوامع  در  شهرها  و  افراد 

معضالت، دولت ها و جوامع راهکارها و سیاست های مختلفی را 

اتخاذ کرده اند که شاید در میان آن ها ساده ترین و کارآمدترین 

روش، استفاده از حمل ونقل فعال و کاربست اشکال گوناگون 

این نوع حمل ونقل در زندگی روزمره باشد.

آسمان آسمان 
آبیآبی
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می تواند  فعال  حمل ونقل  محیطی  زیست  مزایای  هم چنین، 

بسیار فراتر از فرد تا خانواده ها و محالت آن ها باشد. حمل ونقل 

فعال جایگزین مناسبی برای سفرهای کوتاه درون شهری که 

توسط اتومبیل انجام می شود، است؛ هر 1 درصد از سفرهای 

میزان  دوچرخه سواری  و  پیاده روی  با  شده  جایگزین  اتومبیل 

آلودگی هوا را 2 تا 4 درصد کاهش می دهد ]2[.

اقتصادی
فواید اقتصادی حمل نقل فعال از سه جهت قابل بررسی 

است؛ در گام اول افرادی که برای حمل ونقل روزانه خود از این 

و  به کاهش دادن هزینه های رفت  قادر  بهره می گیرند،  روش 

آمد خواهند بود. برای مثال، یک مطالعه در مورد مدرسه ای در 

انتاریو، کانادا، تخمین زده است که به طور متوسط 371.74 

اتوبوس  هزینه  رصف  شده،  نام  ثبت  دانش آموز  هر  برای  دالر 

دوچرخه سواری  یا  زدن  قدم  با  که  هزینه ای  می شود،  مدرسه 

یابد. در  توجهی کاهش  قابل  میزان  به  دانش آموزان می تواند 

و  افراد  تشویق  به  منجر  فعال  از حمل ونقل  استفاده  گام دوم 

گروه ها برای راه اندازی مراکز تجاری و تفریحی در مسیرهایی 

ترجیح  خود  آمد  و  رفت  برای  را  فعال  حمل ونقل  مردم  که 

می دهند و کسب درآمد از این راه شود. در گام سوم، رشکت ها 

بسرت  آماده سازی  ایجاد  جهت  رسمایه گذاری  با  موسسه ها  و 

فعال فرصتی  امکانات الزم حمل ونقل  آوردن  فراهم  و  مناسب 

برای جذب رسمایه و کسب درآمد از روش های مختلف مانند: 

ارائه خدمات و تبلیغات را کسب می کنند. همچنین استفاده 

به  مربوط  هزینه های  فعال سبب کاهش  از حمل ونقل  بیشرت 

مانند  ماشینی  حمل ونقل  شبکه  تاسیسات  و  زیرساخت ها 

احداث جاده ها و پارکینگ در شهر می شود ]4[.

اجتماعی
حمل ونقل فعال از لحاظ اجتامعی موجب افزایش ارتباط 

آرامش  امنیت،  افزایش حس  بهبود  آن  به دنبال  و  افراد  میان 

خاطر و اطمینان در سطح محله ها و شهر می شود. حمل ونقل 

طبقات  تشویق  جهت  مناسب  بسرت  شکل گیری  بر  فعال 

اجتامعی برای حضور در شهر، افزایش میزان همکاری محله ای، 

افزایش فعالیت های اجتامعی و در نتیجه افزایش رضایتمندی 

شهروندی تاثیر تاثیرگذار است. افزایش میزان مشارکت افراد 

در فعالیت های جامعه می شود. 

زمان  که  افرادی  نتیجه،  در 

رانندگی  رصف  توجهی  قابل 

می کنند، ممکن است احساس 

اعتامد  درنتیجه  و  کمرت  تعلق 

کمرتی  اجتامعی  پیوندهای  و 

و  باشند  داشته  خود  جامعه  با 

آنان  جسمی  و  روحی  سالمت 

گیرد.  قرار  خطر  معرض  در 

توانایی محدود برای لذت بردن 

معنادار  تعامل  و  طبیعت  از 

کمک  خاطر  تعلق  عدم  و  قدرت  عدم  احساس  به  دیگران  با 

پزشکان  دانشکده  تحقیقات  طبق   .)2009 )یانگ،  می کند 

از  استفاده  یا  و  پیاده روی  دوچرخه سواری،   ،)2005( انتاریو 

وسایل حمل ونقل عمومی می تواند به بهبود سالمت روان کمک 

کند و اثرات منفی رانندگی را خنثی کند ]3[.

زیست محیطی
وسایل نقلیه موتوری عامل اصلی ایجاد آلودگی آب و هوا، 

انتشار  میزان   ،2015 سال  در  هستند.  و...  صوتی  آلودگی 

گازهای گلخانه ای در رسارس جهان تقریباً 50 میلیارد تن برآورد 

گلخانه ای  گازهای  انتشار  در  حمل ونقل  سهم  که  است  شده 

بین  دولتی  هیئت  تخمین  طبق  بوده  است.  درصد   14 حدود 

 2040 سال  تا  میزان  مقدار  این   )IPCC( اقلیمی  تغییرات 

موجب  موضوع  این  یافت.  خواهد  افزایش  درصد   40 حدود 

افزایش دمای کره زمین به میزان 3.2 تا 3.8 درجه سانتی گراد 

فعالیت  مزایای  با  مقایسه  در  خواهد  شد.   2100 سال  تا 

اثرات زیست محیطی حمل ونقل فعال  بدنی حمل ونقل فعال، 

گسرتده تر و پیچیده تر است. حمل ونقل فعال عالوه بر کاهش 

انتشار گازهای گلخانه ای، می تواند انواع آلودگی های محیطی 

را به حداقل برساند. شیوه ها ی مختلف حمل ونقل فعال زباله 

کمرتی تولید می کنند و به منابع کمرتی نیاز دارند. در واقع 

هیچ مشکل زباله یا دفع آن در ارتباط با پیاده روی وجود ندارد. 

یک  دفع  و  استفاده  تولید،  عمر  چرخه  هزینه  مشابه،  طور  به 

است.  مسافری  نقلیه  وسیله  یک  از  کمرت  مراتب  به  دوچرخه 

 بررسی ها نشان می دهد 

از  هدفمند  ورزش  که 

و  دوچرخه سواری  جمله 

سبب  منظم  طور  به  پیاده روی 

جسامنی،  آمادگی  افزایش 

ظرفیت هوازی، انعطاف پذیری 

و رصف بیشرت انرژی می شود؛ 

و  میر  و  مرگ  خطر  هم چنین 

و  قلبی   بیامری های  به  ابتال 

را  رسطان ها  برخی  و  عروقی 

کاهش می دهد.



در سطح محله ها و شهر، پیامد های چشمگیری 

کاهش  داشت.  خواهد  نیز  امنیت  بهبود  در 

جرائم شهری و پتانسیل جرم خیزی در مناطق 

اجتامعی   شدن  پیامدهای  از  می تواند  نیز، 

مختلف  روش های  کارگیری  به  طریق  از  افراد 

حمل ونقل فعال در زندگی روزمره باشد.

فعال  حمل ونقل  شده  ذکر  موارد  بر  عالوه 

در ابعاد و زمینه های دیگری می تواند سودمند 

پروژه های  اجرای  و  فعال  حمل ونقل  باشد. 

نیز  شهری  فضاهای  ایجاد  در  آن  با  مرتبط 

بر  عالوه  که  کند  ایفا  مهمی  نقش  می تواند 

بهبود  موجب  فرهنگی،  و  اجتامعی  تاثیرات 

فرم کالبدی شهرها و سازماندهی فضایی شود. هم چنین این 

ایجاد فضا های  و  تقویت فضاهای سبز شهری  برای  را  امکان 

فعال  حمل ونقل  از  استفاده  پیامدهای  می آورد.  فراهم  پویا 

بدین صورت که  نیز می شود؛  شامل شبکه حمل ونقل شهری 

موجب کاهش ترافیک ناشی از وسایل نقلیه شده و به بهبود 

خصوصی  و  دولتی  ارگان های  توسط  خدمات  ارائه  رشایط 

کمک می کند. پروژه های حمل ونقل فعال می توانند در بهبود 

نیز موثر واقع  با لزوم بسرتسازی مناسب،  وضعیت گردشگری 

شوند ]1[.

نتیجه گیری
به  همواره  انسان  تاریخ  طول  در  داده است؛  نشان  تجربه 

جوامع  در  است.  بوده    خویش  زندگی  رشایط  بهبود  دنبال 

امروزی هم که روز به روز بر تعداد و پیچیدگی مسائل افزوده 

بهبود رشایط زندگی خویش است.  به دنبال  انسان  می شود، 

زندگی در یک وضعیت مطلوب حق همه انسان ها است و تالش 

امروزی  پیچیده  جوامع  در  زندگی  الزمه   امر  این  تحقق  برای 

عوامل مختلفی در حرکت به سمت جوامع پایدار اثر گذارند. 

با توجه به آنچه بیان شد، می توان دریافت؛ ابعاد تاثیرپذیر از 

حمل ونقل فعال همه در جهت بهزیستی و توسعه این امر است 

و توجه همه جانبه ما را می طلبد.

کاهش  و  زیست محیطی  آلودگی های  بحث  که  امروزه 

سطح سالمت جوامع به یک مسئله رضوری مبدل شده است؛ 

شاید حمل ونقل فعال مرهمی موقت اما مهم و 

تاثیرگذار بر بسیاری از این مشکالت و مسائل 

باشد.

 منابع و مآخذ 
[1].Litman ,T. (2003). Active Transporta-
tion Policy Issues. For the Go For Green 
“National Roundtable on Active Trans-
portation,” Victoria Transport Policy In-
stitute, USA.
[2].Hong ,A. (2018). Environmental Ben-
efits of Active Transportation. School of 
Population and Public Health, University 
of British Columbia, Vancouver, BC, Can-
ada.
[3].Aitken ,T ,.Cranny ,J ,.Ferguson ,C 
,. Graham ,R ,.and Middleton ,B.(2009). 
Building Healthy Communities Togeth-
er: Active and alternative transportation 
to support healthy living in Grey Bruce 
Operation Safe Strong Clean Committee, 
Grey Bruce Health Unit, Owen Sound.
[4].Gordon ,C. (2018). Economic Bene-
fits of Active Transportation. 1,2 Centre 
for Research and Action in Public Health 
(CeRAPH). University of Canberra, Can-
berra, ACT, Australia; 2Social Policy Sim-
ulation Center, City University of New 
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افراد  مشارکت  میزان  افزایش 

شهر،  و  محله ها  سطح  در 

در  چشمگیری  پیامد های 

خواهد  نیز  امنیت  بهبود 

داشت. کاهش جرائم شهری و 

پتانسیل جرم خیزی در مناطق 

پیامدهای  از  می تواند  نیز، 

اجتامعی   شدن افراد از طریق 

به کارگیری روش های مختلف 

زندگی  در  فعال  حمل ونقل 

روزمره باشد.
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حمل ونقلی از جنس حمل ونقلی از جنس 

طبیعتطبیعت

ز زآشنا�ی با رویکرد حمل ونقل س�ب آشنا�ی با رویکرد حمل ونقل س�ب

دانشجوی کارشنایس ارشد دانشجوی کارشنایس ارشد 
از ازطراحی شهری دانشگاه ش�ی طراحی شهری دانشگاه ش�ی

ضا ضاعل�ی ::روا�یروا�یعل�ی
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بر  مؤثر  عوامل  مهمرتین  از  یکی  حمل ونقل  امروزه 

موجودیت و توسعه شهرهاست. تقریباً متام شهرها تحت فشار 

بروز مشکالت  به  امر منجر  این  ترافیک سنگین می باشند که 

شهری فراوانی شده است ]1[. با رشد رسیع شهر نشینی در 

حمل ونقل  جدید  شیوه ها ی  برای  تقاضا  مختلف  کشور ها ی 

افزایش می یابد. روند رو به رشد استفاده از وسایل حمل ونقل 

موتوری و اتومبیل ها ی شخصی در بسیاری از کشور ها  مسائل و 

معضالت اجتامعی، اقتصادی زیادی را به همراه داشته است. 

افزایش بهای سوخت، بحران انرژی و معضالت زیست محیطی، 

به  منجر  شهروندان  زندگی  کیفیت  وکاهش  ترافیک  تراکم 

غیر  شیوه ها ی  وسایر  عمومی  حمل ونقل  از  استفاده  پیشنهاد 

نقلیه  وسایل  بر  مبتنی  حمل ونقل   .]2[ است  شده  موتوری 

محیط  و  جامعه  بر  منفی  اثرات  از  گسرتده ای  طیف  موتوری، 

سنگین،  ترافیک  هوا،  آلودگی  به  می توان  که  دارد  زیست 

زمین ها ی  اختصاص  و  تصادفات  افزایش  صوتی،  آلودگی 

خودروها  پارکینگ  و  جاده ها   و  خیابا ن ها  به  شهری  ارزشمند 

اشاره کرد ]3[. شهرهای بزرگ ایران طی چند دهۀ اخیر دچار 

آلودگی  و مشکالت  بر حیات شهری  بیامرگونۀ خودرو  سیطره 

زیاد  سوخت  مرصف  و  سنگین  ترافیک  صوتی،  آلودگی  هوا، 

شده اند. احداث بزرگراه ها ، روگذرها، زیرگذرها و تونل ها  منجر 

به افزایش حجم ترافیک و وخیم تر شدن اوضاع در بسیاری از 

موارد شده است ]4[. گرچه گسرتش کاربرد حمل ونقل عمومی 

یک اقدام ارزشمند است ولی ممکن است دستیابی به آن در 

هر سطح دلخواه توسعه اقتصادی، امکان پذیر نباشد. 

انقالب  از  بعد  موتوری  نقلیه  وسایل  و  اتومبیل  گسرتش 

صنعتی، گسرتش جاده ها ، مسیر ها  و معابر برون شهری و درون 

شهری بدون در نظر گرفنت رشایط و معیارهایی که اساس آن 

انسان و طبیعت باشد، صورت گرفته و به مرور زمان مشکالت 

پیچیده ای را در شبکه حمل ونقل و عبور و مرور شهری به ویژه 

در شهرهای بزرگ و مراکز شهری ایجاد کرده است ]4[.

مفهوم پایداری 
این مفهوم ریشه در یک اصل اکولوژیکی دارد، براساسی 

فرآوری  طبیعی  توان  اندازه  به  محیطی  هر  در  اگر  اصل  این 

محیط زیست، بهره برداری یا بهره وری انجام شود، اصل رسمایه 

)منابع اکولوژیک( به طور پایدار باقی می ماند و استفاده ما از 

محیط به اندازه آن توان تولیدی، همیشه پایدار است. میزان 

استفاده انسان در آن محیط زیست معین، که در خور توان ها  و 

ظرفیت ها ی محیط است، به این خاطر که به اندازه متام تولید 

است پس بازده حداکرث یا پیشینه را نیز دارد ]5[.

که  است  پایداری  محلی  اقتصاد  ایجاد  شامل  موارد  این 

زندگی مردم را بهرت می کند و رشایط کاری را بهبود می بخشد. 

به همین ترتیب اهداف زیست محیطی نیازمند ارتقای ظرفیت 

انسانی  اجتامعات  زندگی  کیفیت  به  بخشی  بهبود  منظور  به 

و  می دهد  ارتقاء  را  سامل  زندگی  آلودگی،  کاهش  هستند. 

حفظ محیط طبیعی برای همه لذت بخش است و به شدت بر 

اگر  این بدان معنی است که حتی  کیفیت زندگی می افزاید. 

حفاظت از محیط مفهوم اصلی نباشد، هدف زیست محیطی 

نقش مهمی را در پایدار کردن محیط زیست و ارتقای کیفیت 

زندگی ایفا می کند. فرآیند پایداری، جریانی چند بعدی است 

که ضمن بهبود وضعیت اقتصادی، ایجاد رفاه همگانی، توام با 

عدالت اجتامعی از آثار مخرب زیست محیطی و اکولوژیکی و 

ناهنجاری ها ی اجتامعی به دور است ]6[.

شهر پایدار
شهر پایدار شهری است که به دلیل استفاده اقتصادی از 

منابع، اجتناب از تولید بیش از حد ضایعات و بازیافت آن ها  تا 

حد امکان و پذیرش سیاست های مفید، در دراز مدت قادر به 

ادامه حیات خود باشد. شهر پایدار در مقابل شهرهای نوگرا با 

مشخصات حجم زیاد ورودی مواد و انرژی در مقابل حجم زیاد 

خروجی ضایعات و آلودگی است )شکل شامره 1( برنامه ریزان 

شهر پایدار باید هدفشان را بر مبنای ایجاد شهرهایی با ورودی 

کمرت انرژی و مصالح و خروجی کمرت ضایعات و آلودگی متمرکز 

کنند ]7[.

توسعه پایدار شهری
 توسعه ی پایدار شهری فرایندی است که طی آن گردش 

کارایی  حداکرث  عملکردی،  رشایط  حداقل  در  شهر  در  انرژی 

به  درآوردن عنارص  به حرکت  در  را  یکسانی  توزیع  و  داشته  را 

عنوان یک مجموعه یکپارچه و متصل ایجاد می مناید. این فضا 

ضمن این که خود به عنوان یک موتور محرک درونی در جهت 



به فعلیت دراوردن قابلیت ها ی موجود در اجزا عمل می کند، به 

موازات آن به صورت یک محرک رشد بیرونی نیز عمل کرده و 

جریانات نهفته و یا منزوی را با اتصال به جریانات درونی خود 

زیانبار محیطی  اثرات  به عالوه حداقل  به حرکت در می آورد. 

که  است  فضایی  پایدار،  شهر  یک  دارد.  خود  پیرامون  بر  را 

اکرث قریب به اتفاق ساکنانش از سکونت در آن فضا احساسی 

رضایت داشته باشند ]8[.

شهر پایدار شهری است که دارای آن چنان اقتصادی باشد 

که نه تنها کم ترین اثر نامطلوب را برای محیط زیست داشته 

توسعه  یعنی  شهر  فیزیکی  و  کالبدی  جنبه ها ی  بلکه  باشد، 

آینده بهینه شهر را مورد توجه قرار دهد و از نظر کاربری ها  با 

را در  انسجام عمل مناید. و مشارکت شهروندان  و  هامهنگی 

دستور کار قرار دهد ]9[.

حمل ونقل پایدار و اهداف آن
 حمل ونقل همواره به عنوان بزرگ ترین چالش زیرساختی 

پیش روی شهرها و حاشیه ها ی شهرهای بزرگ مطرح بوده است. 

می شود  نامیده  پایدار  توسعه  آنچه  اصلی  ستون ها ی  از  یکی 

سیستم ها ی  از  استفاده  است.  پایدار  ترابری  سامانه  ایجاد 

حمل ونقل عمومی جهت جابجایی مردم، امری رضوری به نظر 

می رسد. افزایش قابل توجه زمان جابجایی، افزایش تصادفات، 

مرزهای  به  هوا  آلودگی  میزان  شدن  نزدیک  و  هوا  آلودگی 

تهدید سالمت انسانی، از تبعات سیستم حمل ونقل ناپایدار در 

مناطق شهری است. تعاریف زیادی از این ایده ارائه شده است 

تعریف  چنین  می توان  را  پایدار  ساده حمل ونقل  طور  به  ولی 

مخاطره  به  بدون  حمل ونقل  جاری  نیازهای  »برآوردن  منود: 

لیکن  آینده«  نسل  توسط  نیازها  این  برآوردن  قدرت  انداخنت 

این مفهوم دارای جنبه ها ی وسیع دیگری نیز می باشد چنان 

که مرکز حمل ونقل پایدار، سیستم حمل ونقل پایدار را چنین 

تعریف می کند: » برآوردن نیازهای اساسی برای افراد و جوامع 

که ایمن باشد و به نحوی که سالمت آدمی و اکوسیستم را در 

نظر بگیرد و عدالت را در بین هر نسل و بین نسل ها  در نظر 

بگیرد«. در نهایت مجمع حمل ونقل کانادا سیستم حمل ونقل 

پایدار شهری را به این گونه تعریف می کند:

1. سیستمی که در آن ایجاد و انباشت ضایعات و زباله ها  

در یک ناحیه با توجه به قدرت جذب آن ناحیه بوده و با مرصف 

مرصف  حداقل  و  بازیافت  قابل  مولفه ها ی  تجدیدپذیر،  منابع 

زمین تقویت شده باشد.

و  مردم  برای  عادالنه  دسرتسی  ایجاد  با  که  سیستمی   .2

کاالهای آن ها  در جهت رسیدن به سالمت و کیفیت بدون رضر 

زندگی در هر نسل گام بردارد.

3. سیستمی که دارای عملکردی با حداکرث کارایی بوده و 

هزینه ها ی مالی آن قابل تامین باشد.

در سده ها ی میانه، شهرها برای پیاده روی ساخته می شدند 

پیدایش  بودند.  به هم  نزدیک  کار  و محل  زندگی  لذا محل  و 

راه آهن باعث گردید که تقسیم فضاها ممکن گردد و راه برای 

و  تندرو  حمل ونقل  سیستم های  آید  فراهم  شهرها  توسعه 

خودروهای شخصی توسعه کالنشهرها را هر چه بیشرت تسهیل 

کردند رسانجام، جدایی بین فعالیت های انسان موجب گردید 

که سفرها طوالنی شوند و حجم ترافیک )آمد و رفت( سنگین 

گردد ]10[.

تولید می شود  در شهرها  به صورت عمده  ملت  ثروت یک 

پیرشفته جدید،  تکنولوژی ها ی  خاطر  به  ثروت  انباشت  این  و 

زمینه ها ی اطالعاتی و اقتصاد یکپارچه جهانی، در آینده بیشرت 

موثر  هزینه ها ی  نظر  از  باید  شهری  سیستم  شد.  خواهد  نیز 

سودمند و کارا بوده و در دسرتس باشد تا برای شهرها امکان 

تولید ثروتی را فراهم آورد که مورد نیاز کیفیت در حال پیرشفت 

حفاظت ها ی  و  زیرساخت ها   اجتامعی،  خدمات  زندگی، 

محیطی می باشد. برای رسیدن به این اهداف ما نیازمند الگوها 

و روش ها ی جدیدی برای برنامه ریزی کاربری اراضی، طراحی 

هستیم؛  مالی  منابع  تامین  و  حمل ونقل  برنامه ریزی  شهری، 

زیرا ادامه روند فعلی کارا نبوده و ما را به سوی ناپایداری سوق 

می دهد ]11[.

حمل ونقل سبز
پایداری  از  که  است  حمل ونقلی  )پایدار(  سبز  حمل ونقل 

زیست محیطی از طریق حامیت از اقلیم جهانی، اکوسیستم، 

سالمتی عامه و منابع طبیعی و دو قطب دیگر پایداری به ویژه 

دسرتس  قابل  و  عادالنه،کارآمد  )حمل ونقل  اقتصادی  قطب 

توسعه  طریق  از  پایدار  رقابتی  اقتصاد  حامی  و  همگان  برای 
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منطقه ای متعادل و ایجاد مشاغل مناسب( و قطب اجتامعی 

)برآوردن نیازهای پایه و توسعه ای افراد، موسسات و جامعه به 

روشی ایمن و منطبق با سالمت انسان و اکوسیستم و حامیت 

از کاهش فقر و می توان گفت حمل ونقل پایدار نه تنها بدنبال 

 .]12[ می کند  حامیت  نسلی(  بین  عدالت  ایجاد  کاهش، 

و  صوتی  آلودگی های  و  هوا  آلودگی های  گلخانه ای،  گازهای 

ترافیک است، بلکه کاهش فقر و حامیت از رشد اقتصادی را 

نیز در نظر می گیرد)هامن منبع(.

مزایای حمل ونقل سبز
توجیه  اینگونه  معموالً  حمل ونقل  زمینه  در  رسمایه گذاری 

می شود که جابه جایی اشیا، خدمات و کارگران سوخت حیاتی 

حجم  که  می شود  تصور  اینگونه  معموالً  است.  اقتصاد  موتور 

جانب  در  اقتصادی  رشد  با  قوی  همبستگی  باری  حمل ونقل 

اقتصادی  رشد  توسط  نقلیه  وسایل  از  استفاده  و  دارد  عرضه 

دارد  وجود  شواهدی  هرچند  می شود.  ایجاد  تقاضا  جانب  در 

که نشان می دهد درجه باالی تولید ناخالص داخلی می تواند 

به  متکی  کمرت  که  باشد  حمل ونقلی  سیستم ها ی  با  همراه 

دیده  شکل  در  که  هامن گونه  هستند،  شخصی  نقلیه  وسایل 

منطقه ها   و  شهرها  که  می دهد  نشان  شکل  این  می شود. 

نقلیه  وسیله  از  استفاده  کاهش  در  عمدهای  نقش  می توانند 

اقتصادی  رشد  از  ناشی  محیطی  زیست  فشارهای  و  شخصی 

داشته باشند. در یک اقتصاد سبز نیازهای جابه جایی از طریق 

طراحی و برنامه ریزی شهری بهرت کاهش پیدا می کند و تاثیرات 

با  حمل ونقل  آوردن  فراهم  طریق  از  اقتصادی  رشد  مخرب 

کیفیت باال و کم کربن، بخصوص از طریق حمل ونقل عمومی، 

زیرساخت های حمل ونقل غیر موتوری و وسایل نقلیه پاک تر و 

کارآمدتر کاهش پیدا می کند. برای افراد کم در آمد دسرتسی 

کاهش  به  منجر  مناسب  عمومی  حمل ونقل  رسویس های  به 

تراکم ترافیکی و زمان سفر می شود که وقت بیشرتی را برای 

فعالیت های اقتصادی تولیدی باقی خواهد گذاشت. همچنین 

از کانال های مختلفی که رسمایه گذاری از طریق آن به سوی 

زیرساخت ها   در  رسمایه گذاری  می یابد،  جریان  سبز  اقتصاد 

با  می کند،  ایجاد  اقتصادی  رشد  برای  را  فرصت  بزرگرتین 

تشویق رسمایه گذاری دولتی و ایجاد فرصت های جدید شغلی 

به  که  انتظار می رود  اقتصاد سبز،  درتکنولوژی  رسمایه گذاری 

کل اقتصاد نیز سود برساند، بخصوص از طریق پتانسیلی که 

برای تحریک رسمایه گذاری ها ی اقتصادی دارد ]13[.

استراتژی ها ی ایجاد سیستم حمل ونقل سبز
این سوال کلیدی که چگونه می توان به حمل ونقل سبز یا 

پایدار  توسعه  بحث  در  طوالنی  سابقه ای  یافت؟  دست  پایدار 

نه  ندارد؛  وجود  سوال  این  برای  ساده ای  جواب  هیچ  دارد. 

فقط تکنولوژی های حمل ونقل کار آمد بلکه برنامه ریزی شهری 

و  باال  کیفیت  با  عمومی  حمل ونقل  سیستم های  هوشمند، 

برای دوچرخه و سواره، خدمات  کارآمد، زیرساخت های جامع 

کافی و بسیاری از امور دیگر برای ایجاد یک سیستم حمل ونقل 

کارآمد رضوری است.

حمل ونقلی  ایجاد  و  موجود  معضالت  حل  راستای  در 

ملل  سازمان  زیست  محیط  برنامه  حمل ونقل  بخش  کارآمد، 

ارائه می دهد که  پایدار  توسعه  پایه اصول  بر  متحد اسرتاتژی 

دارد.  مترکز  تقاضا  بخش  بر  و  است  سنتی  رویکرد  خالف  بر 
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رویکرد سنتی در برخورد با افزایش تقاضای بخش حمل ونقل 

بوده  جدید  جاده های  احداث  یا  و  موجود  جاده های  تعریض 

است. این رویکرد عرضه گرا نه تنها نتایج مثبت مورد انتظار را 

به دست نداده است بلکه منجر به تشدید ترافیک و تحمیل بار 

سنگینی بر جاده ها و انتشار گازهای گلخانه ای و دیگر ضایعات 

برنامه  سازمان  مهم،  این  به  دستیابی  منظور  به  است.  شده 

انتقال،  )اجتناب،  اسرتاتژی  متحد  ملل  محیط زیست سازمان 

ارتقا( را برای کشورهای در حال توسعه پیشنهاد می دهد )شکل 

1(. هدف این رویکرد کاهش قابل A-S-I معروف به اسرتاتژی 

توجه انتشار گازهای گلخانه ای، کاهش مرصف انرژی، ترافیک 

کمرت و در نهایت ایجاد شهرهای قابل زیست است.

اسرتاتژی A-S-I از 3 ابزار اصلی تشکیل شده است: 

1. اجتناب

2. انتقال

3. ارتقا

1. اجتناب اشاره می کند به نیاز به بهبود کارایی سیستم 

تعداد  کاهش  یا  سفر  ایجاد  از  اجتناب  یعنی  حمل ونقل 

سفرها که از طریق یکپارچه سازی برنامه ریزی کاربری زمین و 

مرتبه تر،  بلند  و  مرتاکم تر  سکونتگاه ها یی  طراحی  حمل ونقل 

و  کنفرانس  تله  مانند  دور  راه  از  ارتباط  تکنولوژی ها ی  ایجاد 

به کاهش  منجر  که  و مرصف میرس شود؛  تولید  محلی کردن 

تقاضا برای سفر و کاهش مسافت ها  شود.

اینجا  در  کارایی سفر ها ست.  افزایش  دنبال  به  انتقال   .2

باالی  مرصف  با  فعلی  حمل ونقل  الگوی ها ی  تغییر  هدف 

که  است  الگوهایی  به سوی  اتومبیل(  مثال  عنوان  )به  انرژی 

غیر  حمل ونقل  بخصوص  زیست اند.  محیط  حامی  بیشرت 

حمل ونقل  و  دوچرخه سواری(  و  پیاده روی  )شامل  موتوری 

عمومی )اتوبوس،مرتو و...( گزینه ها یی هستند که بیشرت مورد 

نیازمند  معموالً  الگوها  این  به  دستیابی  می گیرند.  قرار  توجه 

رسمایه گذاری ها ی اساسی در زیرساخت ها ست.

3. بخش ارتقا مترکز بر کارایی وسایل نقلیه و زیرساخت های 

می کند.  مرصفی  سوخت  بهینه سازی  همچنین  و  حمل ونقل 

لحاظ  از  حمل ونقل  الگوهای  کارایی  بهبود  بخش  این  هدف 

انرژی و تکنولوژی وسائل نقلیه مربوطه به منظور کاهش اثرات 

تخریبی زیست محیطی مختلف مانند آلودگی و تقلیل منابع 

وزن  کاهش  رایج،  موتورهای  سوخت  اقتصادی  بهبود  است. 

مانند  جایگزین  پیشنهادی  گزینه های  توسعه  و  نقلیه  وسائل 

و  زیستی  سوخت های  هیربیدی،  و  الکرتیکی  خودروهای 

فناوری های سوخت هیدروژن همه منونه ها یی از این اسرتاتژی 

از  بیشرت  بهره وری  بدنبال  بخش  این  مجموع  در  می باشند. 

وسایل  سازگاری  افزایش  و  خودرو  مالکیت  نرخ  بهبود  طریق 

نقلیه با محیط زیست است.

با توجه به اینکه سیستم های حمل ونقل تفاوت های زیادی 

الزم  مذکور  اسرتاتژی  سه  دارند؛  یکدیگر  با  دنیا  رستارس  در 

و  بسرت  با  که  شوند  اعامل  نحوی  به  منطقه ای  هر  در  است 

بسیاری  باشند.  داشته  هامهنگی  منطقه  آن  اصلی  مشکالت 

از کشورهای در حال توسعه به شدت متکی بر حمل ونقل غیر 

موتوری هستند بنابراین برای ایجاد سیستم حمل ونقل پایدارتر 

در کشورهای در حال توسعه تاکید بر اسرتاتژی های انتقال و 

اجتناب از گزینه ارتقا بیشرت باید باشد.

نیازمند  ارتقا(  انتقال،  )اجتناب،  اسرتاتژی  تصویب 

 A-S-I شکل 1: اسرتاتژی

A-S-I رویکرد

اجتناب

به  نیاز  ایجاد  از  ز  پره�ی یا  فواصل  کاهش 
جا به جا�ی

و 	  برنامه ریزی حمل و نقل  یکپارچه سازی 
ز کارا�ی زم�ی

مکان گزی�ز هوشمندانه خدمات	 

کارا�ی سیستم

انتقال

دوستدار  که  حالت ها�ی  سوی  به  تغی�ی 
محیط زیست است

مدیریت تقاضای حمل و نقل	 
توسعه حمل ونقل عمومی با کیفیت باال	 
زیرساخت های 	  آوری  فراهم 

دوچرخه سواری و پیاده روی

کارا�ی سفر

ارتقا

بهبود کارا�ی کیل سامانه های حمل ونقل

ارتقاء ظرفیت سامانه های حمل ونقل	 
تنظیم استاندارد های قیمت سوخت	 
استفاده از سوخت های پاک جایگزین	 

کارا�ی وسیله نقلیه



رسمایه گذاری مناسب در تحقیق، توسعه، تولید، اجرا و مدیریترسمایه گذاری مناسب در تحقیق، توسعه، تولید، اجرا و مدیریت 

می باشد من جمله:می باشد من جمله:

و 	 	  اتوبوس  اتوبوس و توسعه زیرساخت هایی مانند خطوط ویژه  توسعه زیرساخت هایی مانند خطوط ویژه 

پارک  امکانات  و  دوچرخه  ویژه  مسیرهای  و  پیاده رو  پارک قطار،  امکانات  و  دوچرخه  ویژه  مسیرهای  و  پیاده رو  قطار، 

و سوار.و سوار.

ایجاد و توسعه وسایل نقلیه و گزینه های حمل ونقل ایجاد و توسعه وسایل نقلیه و گزینه های حمل ونقل 	 	 

و  عمومی  حمل ونقل  وسائل  دوچرخه،  )شامل  و سبز تر  عمومی  حمل ونقل  وسائل  دوچرخه،  )شامل  سبز تر 

خودروهایی با آالینده های کمرت(خودروهایی با آالینده های کمرت(

تولید و گسرتش سوخت های پاکتولید و گسرتش سوخت های پاک	 	 

کاهش 	 	  منظور  به  مخابراتی  تکنولوژی های  کاهش توسعه  منظور  به  مخابراتی  تکنولوژی های  توسعه 

دور،  راه  از  کار  مانند  متعارف،  شهری  سفرهای  دور، تعداد  راه  از  کار  مانند  متعارف،  شهری  سفرهای  تعداد 

کنفرانس از راه دور و...کنفرانس از راه دور و...

مانند 	 	  سبز  حمل ونقل  حامی  فنآوری ها ی  مانند گسرتش  سبز  حمل ونقل  حامی  فنآوری ها ی  گسرتش 

هوشمند،  حمل ونقل  سامانه ها ی  و  هوشمند،   حمل ونقل  سامانه ها ی  و   GPSGPS سامانه ها ی سامانه ها ی 

تدارکات سبز و غیره است.تدارکات سبز و غیره است.

به منظور دستیابی به این رویکرد زمینه ها ی متفاوتی باید به منظور دستیابی به این رویکرد زمینه ها ی متفاوتی باید 

شناسایی شوند:شناسایی شوند:

نیاز است که سیاست ها  در یک مسیر درست هدایت شوند، نیاز است که سیاست ها  در یک مسیر درست هدایت شوند، 

یعنی به سوی رسمایه گذاری سبز تحریک و رسمایه گذاری های یعنی به سوی رسمایه گذاری سبز تحریک و رسمایه گذاری های 

منفی اصالح شوند. در بخش حمل ونقل این سیاست ها اولویت منفی اصالح شوند. در بخش حمل ونقل این سیاست ها اولویت 

را به برنامه ریزی کاربری زمین، تنظیم استانداردهای سوخت و را به برنامه ریزی کاربری زمین، تنظیم استانداردهای سوخت و 

وسائل نقلیه، افزایش آگاهی و غیره می دهند.وسائل نقلیه، افزایش آگاهی و غیره می دهند.

رسمایه گذاری ها  نیز باید در زمینه های متفاوت حمل ونقل رسمایه گذاری ها  نیز باید در زمینه های متفاوت حمل ونقل 

یابند  توسعه  طریقی  در  است  الزم  زیرساخت ها   گیرد.  یابند صورت  توسعه  طریقی  در  است  الزم  زیرساخت ها   گیرد.  صورت 

که از گزینه ها ی حمل ونقل پایدار مانند حمل ونقل عمومی و که از گزینه ها ی حمل ونقل پایدار مانند حمل ونقل عمومی و 

حمل ونقل غیر موتوری حامیت کنند. خودرو سبز و گزینه ها ی حمل ونقل غیر موتوری حامیت کنند. خودرو سبز و گزینه ها ی 

و  جایگزین  سوخت ها ی  مانند  شود  تقویت  باید  و حمل ونقل  جایگزین  سوخت ها ی  مانند  شود  تقویت  باید  حمل ونقل 

حمل ونقل  سیستم های  )مانند  کننده  حامیت  حمل ونقل تکنولوژی  سیستم های  )مانند  کننده  حامیت  تکنولوژی 

در  رسمایه گذاری  عالوه  به  در (  رسمایه گذاری  عالوه  به   )GPSGPS سیستم ها ی  و  سیستم ها ی هوشمند  و  هوشمند 

کارایی  ارتقاء  در  می تواند  مدرن  ارتباطی  کارایی تکنولوژی ها ی  ارتقاء  در  می تواند  مدرن  ارتباطی  تکنولوژی ها ی 

سیستم های حمل ونقل مفید باشد.سیستم های حمل ونقل مفید باشد.

 منابع و مآخذ

[1]. Michal Roman, Monika Roman (2014), Bicycle Transport as 
an Opportunity to Develop Urban Tourism Warsaw Example, So-
cial and Behavioral Sciences 295 – 301.
[2]. Pucher,J.,Komanoff,Ch.,Schimek,P.1999.Bicycling Renais-
sance in North America Recent Trends and Alternative Policies to 
Promote Bicycling, Transportation Research Part A33: 625.
[3]. Bergstrom, R. Magnusson (2003), Potential of transferring 
car trips to bicycle during winter, Transportation Research Part 
649–666.

]4[. پویا عالالدینی و الهام فایضی، " ارتقای پایداری شهری از طریق متهیدات 

بدیل حمل و نقل "، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری، شامره اول : 77 

.1390 ،90 –

]5[. مخدوم، م. "مولفه های علمی و توسعه پایدار در محیط زیست". هامیش 

محیط زیست و توسعه، دانشگاه تهران،1378.

]6[. حبیب،ف؛ "رویکرد پایداری در منت شهرسازی"، مجله علوم و تکنولوژی 

محیط زیست، 1386

]7[. ترنر،ت، "شهر همچون چشم انداز: نگرشی فراتر از فرانوگرایی به طراحی و 

برنامه ریزی شهری"، ترجمه فرشاد نوریان، انتشارات رشکت پردازش و برنامه ریزی 

شهری، تهران، 1376.

[8]. Haughton, G., 1997. Developing sustainable urban develop-
ment models. Journal of Cities, Vol 14, and No 4.

برنامه ریزی شهری،  و  پایدار چیست؟"، فضای مدیریت  ]9[. رصافی،م، "شهر 

.1379

]10[. تشت زر، منوچهر؛ "ترسیع حرکت و تسهیل دسرتسی ) لزوم تلفیق برنامه 

ماهنامه شهرداری ها، شامره  زمین("؛  کاربری  و  کاربری حمل ونقل  ریزی های 

55، 1382، ص 69.

]11[. جهانشاهی، کاوه، "نظام حمل ونقل درمراکز شهری و طرح مسئله برای 

مرکز شهر تهران"، جستارهای شهرسازی، شامره 12، 1384.

[12]. Bongardt. D, Schaltenberg. P, 2011, Transport in green econ-
omy, Transport@giz.de, United Kingdom.
[13]. UNEP, 2011, Towards a Green Economy: Pathways to Sus-
tainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for 
Policy Makers, www.unep.org/greeneconomy, France.

20

13
99

ار 
به

 | 
کم

و ی
ت 

س
بی

ره 
شما

 | 
هم

زد
 یا

ال
س



21

زی
سا

هر
 ش

می
عل

ن 
جم

 ان
می

عل
مه 

لنا
ص

ف

و... زندگی شهری را تحت تاثیر قرار می دهد. با مطرح شدن 

مفاهیم پایداری در زندگی شهری امروز، بحث  حمل ونقل پایدار 

بسیار مورد توجه قرار گرفته  است: که به محورهایی از جمله: 

بر  تاکید  سبز،  حمل ونقل  پاک،  حمل ونقل  فعال،  حمل ونقل 

و  دوچرخه  از  استفاده  به  افراد  تشویق  پیاده،  به  اولویت دهی 

سیستم حمل ونقل عمومی و... می پردازد.

اهمیت فضاهای شهری  بیان  رو، ضمن  پژوهش پیش  در 

و طراحی آن ها  با نگاهی معامرانه، حمل ونقل فعال به عنوان 

رویکردی نوین در مباحث شهری در ارتباط با معامری فضاهای 

شهری مورد بررسی قرار گرفته است.

اهمیت فضاهای شهری
فضاهای شهری، مکا ن هایی هستند که به عموم شهروندان 

در  و  نبوده  فیزیکی  و  کالبدی  به جنبه  منحرص  داشته،  تعلق 

می یابند.  معنا  که  اوست  فعالیت  و  انسان  حضور  با  حقیقت 

فضاهای شهری قدمتی دیرینه در تاریخ شهرسازی داشته و در 

ادوار مختلف به اشکال گوناگون در شهرها حضور یافته و سبب 

خود  محور  حول  بر  یا  و  پیرامون  در  شهری  بافت  شکل گیری 

گردیده اند ]1[. فضاهای شهری از جمله؛ خیابان ها، میادین 

مقدمه
یکدیگر،  با  انسان ها  تعامالت  وقوع  بسرت  مثابه  به  شهرها 

ساختامن ها،  بین  فضای  این  بلکه  نیستند  بناها  شامل  تنها 

حضور  و  باز  فضاهای  پرکننده،  عنارص  ارتباطی،  محورهای 

فعال شهروندان است که موجودیت شهر را تحقق می بخشند. 

عمومی  فعالیت های  که  صحنه ای  مفهوم  به  شهری  فضاهای 

بتوانند  باید  می پیوندند؛  وقوع  به  آن ها  در  شهری  زندگی 

رسگرمی،  آرامش،  حضورپذیری،  چون:  عواملی  زمینه ساز 

ارتباط متقابل، امکان تردد و جذب شهروندان باشند. طراحی 

در  جمعی  حیات  آن که  سبب  به  سو  یک  از  شهری  فضاهای 

آن ها در جریان است و از سوی دیگر برای داشنت محیط های 

دارای قابلیت پیاده روی، فعال، پویا و رسزنده، همواره باید مورد 

توجه متخصصین امور شهری به ویژه: معامران و طراحان شهری 

قرار گیرد. 

در  اصلی  محوری  عنوان  به  همواره  شهری  حمل ونقل 

مختلفی  جوانب  از  که  است  بوده  مطرح  شهری  مسائل  حوزه 

از جمله: ابعاد زیست محیطی، ابعاد اقتصادی، ابعاد اجتامعی 

حمل و نقل فعال در ارتباط با معماری فضای شهریحمل و نقل فعال در ارتباط با معماری فضای شهری

دانشجویان کارشنایس ارشد طراحی شهری دانشجویان کارشنایس ارشد طراحی شهری 
از ازو کارشنایس معماری دانشگاه ش�ی و کارشنایس معماری دانشگاه ش�ی

::شاهورانشاهورانفاطمهفاطمه یدالّلهییدالّلهیسناسنا ،،

پشتپشت
دیوارها دیوارها 
شهری ست!!شهری ست!!



و پارک های یک شهر، فعالیت های انسانی 

را شکل می دهند. این فضاهای پویا در 

محل  بی تحرک  و  ثابت  فضاهای  مقابل 

یک  و حیاتی  اصلی  اجزا  و سکونت  کار 

حرکت،  شبکه های  داده،  تشکیل  را  شهر 

مراکز ارتباطی و فضاهای عمومی بازی و تفریح 

فضاهای  پاکزاد،  عقیده  به   .]2[ می کنند  تامین  شهر  در  را 

که  هستند  شهرها  عمومی  و  باز  فضاهای  از  بخشی  شهری 

جایی  یعنی  می باشند،  جمعی  زندگی  ماهیت  تبلور  نوعی  به 

که شهروندان در آن حضور دارند. اون بیان می دارد: »فضای 

شهری صحنه ای است که داستان زندگی جمعی در آن گشوده 

می شود«. فضایی است که به همه مردم اجازه می دهد که به 

فضا  این  کنند.  فعالیت  آن  در  و  باشند  داشته  دسرتسی  آن 

می بایستی توسط یک نهاد عمومی اداره شود تا در جهت منافع 

عمومی و جامعه مدنی اداره و نیازهای آن تامین شود ]3[. به 

)صورت(،  فرم  اصلی  مولفه  سه  معمول  به طور  پاکزاد،  از  نقل 

عملکرد و معنی تشکیل دهنده فضاهای شهری اند که هر چقدر 

فضا  آن  باشند،  هامهنگ تر  و  هم سو  یکدیگر  با  مولفه ها  این 

موفق تر است.

این فضا، مکان آمد وشد میان گذشته، حال و آینده است 

زیر  موارد  شامل  که  است  اساسی  عنرص  چهار  برگیرنده  و 

می باشد؛

ساکنان یا عابران: موقعیت شهروندان در شهر به دو 	 

صورت است؛ ثابت یا ساکن و در حال حرکت یا عابر.

جسم 	  عنوان  به  عنارص  این  ساخت:  انسان  عنارص 

می شوند.  محسوب  شهری  فضای  شکل دهنده  کالبد  و 

عنارص انسان ساخت از دو دسته عنارص فعالیتی و عنارص 

کالبدی تشکیل می شوند.

می تواند 	  که  است  ارتباطاتی  بیانگر  روابط  روابط: 

افراد  یا میان  و  با یکدیگر  افراد  یا  با یکدیگر  میان عنارص 

مشخص  زمانی  در  متحرک،  یا  ثابت  مکانی  در  عنارص  و 

برقرار گردد. روابط می تواند گاهی ماهیت ثابت نظیر کتاب 

خواندن )رابطه یک طرفه ثابت( و یا ماهیتی متحرک و پویا 

نظیر حرکت کاالها، افراد و... بر روی خطوط ارتباط شهری 

داشته باشند.

تغییر است. زمان عنرصی 	  زمان: زمان مدام درحال 

می گردد.  مکان  یک  در  فعالیت ها  تفاوت  باعث  که  است 

استفاده از فضا به شدت تابع زمان است. یک فضا ممکن 

است در زمان های متفاوت، فعالیت های متفاوتی را در خود 

جای دهد و به طور متفاوتی نیز تعریف گردد ]4[.

معماری فضای شهری و حمل ونقل فعال
جهان  در  متنوع  کارکردهای  با  بسیاری  شهری  فضاهای 

معامرانه  طراحی  هستند.  شهروندان  حضور  پذیرای  همواره 

و  امروز  انسان  نیازهای  به  توجه  با  همزمان  شهری  فضای 

تعریف فضاهای شهری همخوان با تکنولوژی یکی از مهم ترین 

اصلی  دغدغه های  از  آن  به  پرداخنت  که  است  موضوعاتی 

فضاهای  می باشد.  حوزه  این  در  شهری  طراحان  و  معامران 

شهری از مهم ترین عرصه های شهر برای حضور عابرین پیاده، 

به شامر  پاک  حمل ونقل  به  عالقه مندان  و  دوچرخه سواران 

مثبت سبب جذب  نوعی  به  باید  فضاها  این  می رود. طراحی 

افراد و تشویق آن ها به استفاده از حمل ونقل فعال گردد. اگر 

بسرت آن ها زمینه ای باکیفیت و زیبایی الزم را نداشته باشد، نه 

تنها بر ادراک استفاده کنندگان از فضا موثر نیست، بلکه گاها 

مانع از حضورپذیری افراد در فضا می شود.

به عقیده آرزم، آن دسته از فضاهای شهری که از کیفیت 

باالی فضاهای شهری و ابعاد برصی و زیبایی شناسی برخوردار 

هستند، همواره کیفیت های دیگر زندگی شهری را نیز به همراه 

ایجاد  مردمان  برای  را  امنیت  و  سالمت  رسزندگی،  و  داشته 

فضاهای  سازنده  کیفیت های  راستا،  این  در   .]5[ می کنند 

ادارکی_ و  عملکردی  کالبدی،  کیفیت های  جمله:  از  شهری 

فضاهای  شدن  درک  منفی  یا  مثبت  در  می توانند  معنایی 

شهری تاثیرگذار باشند.

	oزاویه دید

از  ناچیزی  درصد  فضا  کارایی  و  کالبد  امروز  جهان  در 

و  معامران  راستا،  این  در  می دهد.  افزایش  را  فضا  کیفیت 

ابزارهای  از  با استفاده  تا  طراحان شهری همواره در تالش اند 

هر  که  آورند  پدید  را  متنوعی  و  متفاوت  فضاهای  خالق، 

بیننده ای را به خود جذب کند. توجه به این نکته که معامری 

ی  ی فضا شهر

که  است  صحنه ای 

در  جمعی  زندگی  داستان 

آن گشوده می شود.
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را  اول  ریتم زندگی است در خلق چنین فضایی حرف  دارای 

می زند؛ به عبارتی فضا، سکون و حرکت دارد. امروزه آنچه مردم 

را به فضاها جذب می کند، این است که آن فضا بتواند زاویه ها 

و دیدهای متفاوتی را برای استفاده کنندگان به وجود آورد.

می توان گفت که در بسیاری از موارد فضاهای شهری به 

نوعی با بناهای معامری در ارتباط هستند؛ مانند: ساختامن 

اپرای اسلو. در این فضا سطوح یکدست سقف در ارتفاع های 

بر این سطوح، میدانچه های  مختلف و امکان حرکت کاربران 

می آورد.  فراهم  را  متفاوت  منظره  و  دید  با  متفاوت  ارتفاع  در 

جذاب ترین بخش امتداد این سطوح به داخل آب است جایی 

که مرز بین آب و بنا قابل تشخیص نیست و مدام در حال تغییر 

است ]6[.

این پدیده ناخودآگاه بیننده را جذب می کند که روی آن 

مختلفی  دیدهای  و  کرده  حرکت 

را تجربه کند.

	oمحصوریت فضایی

در  مهم  عوامل  از  دیگر  یکی 

با  که  شهری  فضاهای  طراحی 

حضور افراد در فضا مسبب آرامش 

محصوریت  می شود،  ذهنی 

فضایی مناسب است.

شفیلد  شهر  مرکز  مثال  برای 

به  و  واقع شده است  در یک دره 

نور  اوقات،  اکرث  در  دلیل  همین 

فضای  هر  توسعه ی  می کند.  دریافت  کمی  زاویه  با  را  آفتاب 

را  استفاده  که حداکرث  باشد  گونه ای  به  باید  نیز  باز جدیدی 

از بسرت طبیعی بربد. در حالی که این تضاد میان نسبت ها ی 

باالتر طول به عرض فضا موجب حس تنگی فضا و از بین رفنت 

بین  از  امکان  عدم محصوریت،  لذا   .]7[ می شود  فرد  آرامش 

بردن آرامش و درک بهرت ذهنی افراد را فراهم می آورد.

	oهمخوانی فضاها

منای هر ساختامن بر روی مجموعه بافت شهری تاثیرگذار 

است. در واقع هر ساختامن جزیی از فضای شهری محسوب 

می شود که ناسازگاری آن بر فضاهای عمومی تاثیرگذار است 

و سازگاری آن وابسته به هامهنگی آن با سایر عنارص آن مکان 

و  رنگ  حال  عین  در  و  مناها  هامهنگی  به  توجه  عدم  است. 

مصالح بکار رفته در بافت ساختامن ها می تواند به نوعی موجب 

بی هویتی در فضای شهری شده و به تبع بیننده را دفع کند. 

	oمنای جداره های پیرامونی فضای شهری

این روزها آنچه بیش از هر چیزی مورد توجه طراحان قرار 

از دوران معامری مدرن  می گیرد منای متاما شیشه است که 

به عنوان پوششی برای ساختامن ها رواج یافته است. اهداف 

استفاده از مناهای متاما شیشه موارد زیر را دربرمی گیرد:

کاهش بار مرده ساختامن های بلند	 

تامین دید یکپارچه از مناظر بیرون	 

ایجاد احساس سبکی و ظرافت در ساختامن از دید 	 

یک ناظر شهری

منایش زندگی درون ساختامن از بیرون و القای این 	 

حس به بیننده که زندگی جریان دارد ]8[.

	o ارتباط با طبیعت

تنگاتنگی  رابطه ی  که  باورند  این  بر  معامران  از  بسیاری 

میان انسان و طبیعت برقرار است و به دنبال طراحی فضاهایی 

موضوع هم  این  دهند.  پیوند  با طبیعت  را  انسان  که  هستند 

می تواند در طراحی بناها مورد توجه قرار گیرد و هم به نوعی 

فضاهای  در  نرم  جداره های  عنوان  به  گیاهی  پوشش  وجود 

شهری می تواند از کیفیات زیست محیطی اصلی به شامر رود.

درختان، فالور باکس ها و پوشش گیاهی سایه انداز بر فضا 

می توانند در طراحی فضاهای پیاده و مسیرهای دوچرخه بسیار 

کارآمد واقع شوند. به نوعی می توان گفت این ارتباط با طبیعت 

آن دسته از فضاهای 

شهری که از کیفیت باالی 

فضاهای شهری و ابعاد برصی 

برخوردار  زیبایی شناسی  و 

کیفیت های  همواره  هستند، 

به  نیز  را  شهری  زندگی  دیگر 

رسزندگی،  و  داشته  همراه 

برای  را  امنیت  و  سالمت 

مردمان ایجاد می کنند.
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و زیست پذیری هم جذابیت فضای شهری را برای عابرین پیاده 

قرار می دهد و هم در طراحی مسیرهای دوچرخه  تاثیر  تحت 

می تواند دلپذیری برصی را فراهم آورد.

	oنورپردازی

مهم  بسیار  عوامل  از  یکی  می تواند  نیز  فضا  نورپردازی 

یکی  باشد.  فضاهای شهری  و جذابیت  پیاده روی  افزایش  در 

این پل  پیچی در سنگاپور می باشد.  آن پل  بارز  از مثال های 

خرید  مرکز  و  هتل  که  شده  طراحی  مارینا  خلیج  پیاده روی 

متصل  خلیج  کنار  باغ های  و  سانیس  آرت  موزه  به  را  منطقه 

می کند. نکته حایز اهمیت درباره این پل نورپردازی آن است 

که در امتداد یک محور کشیده شده و عالوه بر زیبایی فضا، به 

آنجا عمق بخشیده و بیننده را تشویق می کند که در طول آن 

فضا حرکت کند.

امنیت  معامری  سازه های  و  مناها  نورپردازی  هم چنین 

آن، در طراحی  تامین می کند. در کنار  پیاده  عابرین  برای  را 

حائز  بسیار  شب  در  به ویژه  نورپردازی  دوچرخه،  مسیرهای 

اهمیت است و می تواند این طراحی را بر اساس متایل افراد به 

استفاده از مسیرها دوچرخه مورد ارزیابی قرار دهد.

مسیرهای  و  پیاده  شهری  فضاهای  کیفیت 
دوچرخه

بررسی هایی که در رابطه با 90 شهر بزرگ آمریکایی صورت 

گرفته، بیانگر این است که میزان تردد روزانه مردم با دوچرخه 

بهرت  تجهیزات  از  دوچرخه سواری  مسیرهای  که  شهرهایی  در 

است.  باال  بسیار  مسیرها  این  در  برخوردارند،  بیشرتی  و 

که  است  این  از  حاکی  گرفته  صورت  تحلیل های  هم چنین 

دوچرخه سواری،  برای  امن  مسیرهای  وجود  هم چون  عواملی 

وجود  بیشرت،  دانش آموزان  حضور  اتومبیل،  مالکیت  کاهش 

موانع کمرت، پراکندگی بافت شهری کمرت و قیمت باالی بنزین 

در شهرها باعث شده تا میزان تردد مردم با دوچرخه به محل 

کارشان بیشرت باشد.

میان  شیراز  آباد  عفیف  خیابان  عابران  از  آمارگیری  طبق 

عدم  و  خیابان  پاکیزگی  ترتیب  به  محیط،  کیفی  مؤلفه ها ی 

افزایش  را در جهت  امتیاز  وجود بوی بد در خیابان بیشرتین 

رسزندگی مردم از دیدگاه پاسخگویان به خود اختصاص داده 

وجود  نیز  معامری  کالبدی  عنارص  میان  در  هم چنین  است. 

صندلی و فضای نشسنت، ایجاد عقب نشینی و ایجاد فضاهای 

ویرتین  دیدن  برای  فضایی  و  نشسنت  توقف،  برای  مناسب 

مغازه ها، تنوع رنگ در ساختامن های مرشف به خیابان، وجود 

اختصاص  خود  به  را  امتیاز  بیشرتین  آب  حوض  یا  و  آب منا 

داده اند ]9[.

از سوی دیگر نوع کف سازی و شیب مسیرهای دوچرخه و 

فضاهای شهری برای دوچرخه سواران و عابرین پیاده از جمله 

مورد  باید  فضاهای شهری  در طراحی  که  بوده  مهمی  عوامل 

توجه متخصصین و صاحب نظران امر باشد. برای مثال تفکیک 

فضاها با کف سازی متنوع، استفاده از رنگ و نقوش متناسب 

با زمینه سایت و هم چنین زیر ساخت هایی چون: سایه بان ها و 

به عنوان عنارص کالبدی فضا  ثابت و متحرک  مبلامن شهری 

می توانند به افزایش آسایش و امنیت شهروندان کمک کنند.
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سخن پایانی
برای  افراد  بازدارنده  یا  مشوق  می توانند  شهری  فضاهای 

در جمع بست  باشند.  آن  محیط   از  استفاده  و  فضا  در  حضور 

به رضورت مطرح شدن  توجه  با  اشاره منود،  موضوع می توان 

طراحی  شهری،  حمل ونقل  بحث  در  به ویژه  پایداری  مفاهیم 

کالبدی،  کیفیت های  بر  تاکید  با  شهری  فضاهای  معامرانه 

عملکردی و ادراکی_معنایی امری رضوری به نظر می رسد.

طراحی  جمله:  از  عواملی  شهری،  فضاهای  طراحی  در 

جداره های  در  رفته  بکار  مصالح  و  رنگ  مناها،  هامهنگ 

تقویت دیدهای برصی، محصوریت، پوشش  فضاهای شهری، 

چیدمان  نحوه  و  سایه بان ها  کف سازی،  نورپردازی،  گیاهی، 

زیبایی شناسی  کیفیت های  سایر  و  شهری  مبلامن  طراحی  و 

یا  و  پیاده  عابرین  بر متایل  غیرمستقیم  یا  مستقیم  صورت  به 

دوچرخه سواران و سایر استفاده کنندگان از فضا تاثیرات بسیار 

مهمی دارند. لذا معامران و طراحان شهری باید همواره به این 

مهم توجه الزم را داشته باشند.

حا�  گرفته  صورت  حا� "تحلیل های  گرفته  صورت  "تحلیل های 
هم چون  عوامیل  که  است  این  هم چون از  عوامیل  که  است  این  از 
برای  امن  های  مس�ی برای وجود  امن  های  مس�ی وجود 
مالکیت  کاهش  مالکیت دوچرخه سواری،  کاهش  دوچرخه سواری، 
دانش آموزان  حضور  دانش آموزان اتومبیل،  حضور  اتومبیل، 
 

گ
، پراکند� ، وجود موانع کم�ت  بیش�ت

گ
، پراکند� ، وجود موانع کم�ت بیش�ت

باالی  قیمت  و  کم�ت  شهری  باالی بافت  قیمت  و  کم�ت  شهری  بافت 
ین در برخی شهرها باعث شده  ز ین در برخی شهرها باعث شده ب�ز ز ب�ز
ان تردد مردم با دوچرخه به  ز ان تردد مردم با دوچرخه به تا م�ی ز تا م�ی

محل کارشان بیش�ت باشد."محل کارشان بیش�ت باشد."
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حمل ونقل فعال
در دنیایی مملو از اتومبیل و در میان نگرانی های فزاینده 

رشد  جسمی،  تحرک  کاهش  چاقی،  افزایش  تأثیر  مورد  در 

جمعیت، افزایش ازدحام ترافیکی و کاهش منابع نفتی، اکنون 

بسیاری از بخش ها حمل و نقل فعال را به عنوان جایگزینی برای 

وسایل نقلیه موتوری ترویج می کنند. این نوع حمل ونقل راهی 

اقتصادی،  اجتامعی،  چند گانه ی  برنامه های  پیشربد  برای 

در  می شود.  شناخته  زیست محیطی  و  حمل ونقلی  سالمت، 

ادامه به بررسی مزایای گسرتش و حامیت شبکه ها و برنامه های 

حمل ونقل فعال خواهیم پرداخت.

حمل ونقل فعال استفاده از نیروی انسانی برای جابه جایی 

از یک نقطه به نقطه دیگر می باشد. مانند راه رفنت، پیاده روی، 

یا  غیرمکانیزه  ویلچر  از  استفاده  دویدن،  دوچرخه سواری، 

اسکیت بورد. مردم برای رفنت به محل کار، رسیدن به ایستگاه 

اتوبوس و مرتو، انجام کارهای روزانه و یا مالقات دوستانشان از 

مدهای فعال حمل ونقل استفاده می کنند ]1[. با وجود اینکه 

اصطالح  می نامند،  نیز  غیرموتوری"  "حمل ونقل  را  آن  گاهی 

"حمل ونقل فعال" پرکاربردتر است؛ زیرا بیانگر ارتباط کلیدی 

ما  حمل ونقلی  انتخاب های  و  فعال  زندگی  سالمتی،  میان 

می باشد.

  که حاجتت به عالج آسپرینکه حاجتت به عالج آسپرین
و فلوکستین مبادو فلوکستین مباد

 شهری
گ

حمل ونقل فعال به عنوان راهکاری برای مشکالت زند�

دانشجوی کارشنایسدانشجوی کارشنایس
از ازمهندیس شهرسازی دانشگاه ش�ی مهندیس شهرسازی دانشگاه ش�ی

نرگسنرگس
::صابرسنگریصابرسنگری

ََ ََََ
ََ ِِ ِِ
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سالمت فیزیکی
انتخاب پیاده روی یا دوچرخه سواری برای حمل ونقل روزانه 

موارد  اول  دارد؛  دربر  را  مهم  مزیت  نوع  دو  کلی  به طور  فرد، 

مرتبط با کاهش استفاده از وسایل نقلیه موتوری مانند کاهش 

سالمتی  فواید  دوم  تصادفات.  میزان  و  آلودگی هوا  رسوصدا، 

ناشی از فعالیت بدنی منظم.

آلودگی صوتی
صوتی  آلودگی   ایجاد  عامل  مهم ترین  شهرها  کالن  در 

سیستم حمل ونقل شهری است که در نتیجه ی افزایش تعداد 

خودروها و سفرهای جاده ای پیوسته افزایش یافته  است ]2[. 

نشان  تهران،  در  صوت  سنجش  ثابت  ایستگاه های  اطالعات 

می دهد که بیشرت مناطق شهر باالتر از حد مجاز آلودگی صوتی 

قرار دارند ]3[. طبق منودار1، با افزایش سطح صدا، بار آزار 

 50 در  مردم  بیشرت  طوریکه  به  می یابد  افزایش  نیز  آن  روانی 

دسی بل نویز مداوم اذیت می شوند. درحالی که آستانه تحمل 

آلودگی های صوتی برای انسان 65 دسی بل است، در بعضی از 

آلودگی های صوتی تا 91 دسی بل رسیده است  مناطق تهران 

.]3[

بر  آلودگی صوتی  اثرات  زیادی،  روزافزون  علمی  شواهد 

و  خلق وخو  خواب،  مدرسه،  در  عملکرد  اجتامعی،  تعامالت 

همچنین بیامری های قلبی عروقی و اختالل شنوایی را نشان 

می دهد.

تعامالت اجتامعی: هنگامی که سطح صدای  اختالل در 

پس زمینه 45 دسی بل باشد، سخنان ما کامال قابل شنیدن و 

درک است. باالتر از 55 دسی بل صدای پس زمینه، باید بلندتر 

سطوح  چنین  اما  کنیم.  صحبت 

پس زمینه ای باعث اختالل در مترکز 

نیز  ما  شده  بلند  صدای  و  می شود 

کمرت قابل درک می شود ]4[.

مشکل در عملکرد: کودکانی که 

رسوصدای  معرض  در  مزمن  به طور 

در  اختالل  بوده اند،  هواپیام 

خواندن، توجه و توانایی حل مسئله را نشان می دهند. رسوصدا 

و  حافظه  توجه،  به  نیاز  که  ذهنی  فعالیت های  در  می تواند 

توانایی مقابله با مشکالت پیچیده تحلیلی دارند، اختالل ایجاد 

کند. در نتیجه افراد به راهکارهای سازگاری مانند تنظیم صدا 

و نادیده گرفنت آلودگی صوتی و تالش الزم برای حفظ عملکرد 

افزایش فشارخون، خطر بیامری  باعث  روی می آورند که خود 

ایسکمیک قلبی و سطح هورمون های اسرتس می شود ]4[. 

نویز  دسی بل   30 از  باالتر  رسوصدای  خواب:  در  اختالل 

مداوم و یا 45 دسی بل نویز لحظه ای، می تواند باعث مشکل در 

خواب رفنت، کاهش خواب عمیق، افزایش تعداد دفعات بیدار 

شدن در طول خواب و عوارض جانبی منفی مانند خستگی و 

کاهش عملکرد شود ]4[.

رفتار  افزایش  باعث  بلند  صدای  پرخاشگری:  افزایش 

پرخاشگرانه در افراد مستعد و سطح باالی 80 دسی بل نویز، 

دسرتس  در  و  )متایل  کمک کننده  رفتارهای  کاهش  باعث 

بودن افراد برای کمک به دیگران( می شود ]4[. با این تفاسیر 

می توان درک کرد که چرا اکرث اوقات عصبانی هستیم و روز به 

روز مسئولیت اجتامعی کمرتی را حس می کنیم!

تصادفات و جراحت ها ی رانندگی 
قرار  اولویت  در  و  خود  جوامع  محور  خودرو  طراحی  با  ما 

که  کرده ایم  ایجاد  را  مکان هایی  آن ها،  حرکت  رسعت  دادن 

پیاده روی یا دوچرخه سواری در آن ها برای مردم دشوار-یا حتی 

خطرناکی  سطح  متحمل  امروزی  جامعه ی  است.  خطرناک- 

 1394 سال  در  شده است.  موتوری  حمل ونقل  حوادث  از 

حدود 300هزار تصادفات درون شهری در کشور گزارش شده 

جای  بر  مجروع  نفر  200هزار  و  کشته  نفر  هزار   4 تقریباً  که 

 %30 تا   25 حدود  معموالً  پیاده  عابران   .]5[ است  گذاشته 

در کالن شهرها مهم ترین 

آلودگی  صوتی  ایجاد  عامل 

شهری  حمل ونقل  سیستم 

افزایش  نتیجه ی  در  که  است 

سفرهای  و  خودروها  تعداد 

یافته   افزایش  پیوسته  جاده ای 

است.
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حوادث  صدمات  از   %13 و  مرگ ومیرها  از 

رانندگی را شامل می شوند ]6[ و همین فقدان 

ایمنی های الزم، منجر شده تا عابران پیاده کمرت 

فعال  بزنند. حمل ونقل  قدم  از گذشته  و کمرت 

طریق  از  آن،  از  کننده  حامیت  سیاست های  و 

)افزایش  تعداد  در  امنیت  ترافیک،  آرام سازی 

تلفات ]7[(،  فعال=کاهش  کاربران حمل ونقل 

محدودیت وسایل نقلیه موتوری و تجدید نظر در 

طراحی فضای خیابان، به ارتقاء و بهبود عملکرد 

کلی و ایمنی شبکه حمل ونقل، کمک می کند.

آلودگی هوا 
افزایش کوتاه مدت ذرات معلق در هوا و آلودگی هوای ناشی 

عروقی،  قلبی  و  تنفسی  بیامران  افزایش  به  منجر  ترافیک،  از 

عالئم تنفسی و کاهش عملکرد ریه می شود. عالوه بر این اثرات 

حاد، قرار گرفنت مکرر در معرض این آلودگی ها باعث کاهش 

می شود  طوالنی مدت  در  مرگ ومیر  افزایش  و  زندگی  به  امید 

خطر  درصدی   40 افزایش  بر  مبنی  شواهدی  همچنین   .]8[

ابتال به رسطان ریه در افرادی که زیاد در معرض سوخت های 

دیزلی قرار دارند، وجود دارد ]9[. 

قرارگیری  افزایش  متوجه  نگرانی ها  برخی  درحالی که 

است،  آلودگی هوا  معرض  در  دوچرخه سواران،  و  عابران پیاده 

مطالعات نشان داده اند که مزایای این دو مد حمل ونقل برای 

سالمتی، بسیار بیشرت از خطرات آن است ]10[. به عالوه سطح 

CO و بنزن در داخل اتومبیل ها حدوداً 2 تا 5 برابر بیشرت از 

عابران پیاده،  به  نسبت  خودرو  کاربران  و  است  خیابان  کنار 

دوچرخه سواران یا کاربران وسایل نقلیه عمومی در یک خیابان، 

در معرض آالینده های بیشرتی قرار دارند ]11[.

از  ناشی  اقلیمی  تغییرات  تاثیرات  اقلیمی:  تغییرات 

اثرات مستقیم مانند مرگ ومیر  آلودگی هوا بر سالمتی، شامل 

از  ناشی  اثرات  و  و خشکسالی  گرمایی، سیل  امواج   از  ناشی 

اختالل در فرآیندهای پیچیده ی جسمی و زیستی مانند تغییر 

در میزان و کیفیت آب و الگوی بیامری های عفونی می باشد که 

برخی از این تأثیرات طی یک دهه آشکار خواهند شد و برخی 

دیگر در مدت زمان طوالنی تر ]4[. 

فعالیت بدنی کافی
خودروی  به  افزون  روز  وابستگی 

شخصی برای حمل ونقل روزمره، به کاهش 

منجر  شهروندان  بدنی  فعالیت  سطح 

عدم  جهانی،  سطح  در   .]12[ شده است 

تحرک جسمی در رتبه دوم )پس از تنباکو( 

به  عنوان یک رفتار خطرآفرین که منجر به 

"پل  و  داشته،  قرار   ]13[ می شود  بیامری 

انتقال" به بیامری های مزمن متعدد )مانند 

بیامری های قلبی عروقی، دیابت، رسطان روده بزرگ و پستان 

و سالمت روان( قلمداد می شود ]14[.

دقیقه 	   150 حداقل  شامل  کافی  بدنی  فعالیت 

بزرگساالن  برای  هفته  در  تا شدید  متوسط  بدنی  فعالیت 

شدید  و  متوسط  بدنی  فعالیت  دقیقه  و60  سال   64-18

می باشد  سال   17 تا   5 نوجوانان  و  کودکان  برای  روز  در 

افشین  دکرت  از  نقل  به  که  است  حالی  در  این   .]15[

غیرواگیر  بیامری های  مدیریت  دفرت  مدیرکل  استوار، 

وزارت بهداشت، متاسفانه 55 درصد جمعیت کشور و 20 

درصد از کودکان به طور خاص، فاقد فعالیت بدنی کافی 

هستند]16[ و میانگین سهم سفر با دوچرخه در کشور زیر 

یک درصد است ]17[. تحقیقات نشان داده است که:

 	 30 و  دارند  اضافه وزن  یا  چاقی  ایرانیان  درصد   65

هستند  مبتال  فشارخون  به  کشور  جمعیت  از  نفر  میلیون 

 .]16[

از هر 3 کودک چاق، یکی دیابتی می شود ]18[.	 

ماشین 	  در  روزانه  که  ساعتی  هر  برای  چاقی  خطر 

خطر  درحالی که  می یابد،  افزایش   %6 می شود،  سپری 

ابتال به چاقی تقریباً 5% برای هر کیلومرت پیاده روی روزانه 

کاهش می یابد ]18[.

که  شده است  تاسف بار  کلیشه  یک  این  امروز،  دنیای  در 

و سوار شدن  بدنی  فعالیت  انجام  برای  مردم  روزافزون  به طور 

یک دوچرخه ثابت، باید به یک باشگاه بروند؛ زیرا منی توانند در 

محله خود پیاده روی یا دوچرخه سواری کنند. رسمایه گذاری در 

شبکه های حمل ونقل فعال با تسهیل فعالیت های بدنی منظم 

یک  این  امروز،  دنیای  در 

شده است  تاسف بار  کلیشه 

که به طور روزافزون مردم برای 

سوار  و  بدنی  فعالیت  انجام 

ثابت،  دوچرخه  یک  شدن 

بروند؛  باشگاه  یک  به  باید 

خود  محله  در  منی توانند  زیرا 

دوچرخه سواری  یا  پیاده روی 

کنند.
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کمک  چاقی  همه گیر  بیامری  با  مبارزه  به  روزمره،  زندگی  در 

می کند.

از 	  دیگر   %8 اگر  که  می شود  زده  تخمین  کانادا  در 

جمعیت شاغل، پیاده روی یا دوچرخه سواری را برای رفنت 

بیامری  از  ناشی  مرگ ومیر  کنند،  انتخاب  محل کار  به 

انسداد قلب و عروق 5-7 درصد کاهش می یابد ]18[. 

می کنند 	  استفاده  فعال  حمل ونقل  از  که  افرادی 

نظر  از  نیز  فراغت خود  اوقات  در  که  دارد  احتامل  بیشرت 

جسمی فعال تر باشند ]18[.

پیاده روی به و از ایستگاه حمل ونقل عمومی می تواند 	 

به بزرگساالن کمک کند تا به 8 تا 33 دقیقه فعالیت بدنی 

کودکان 12-11  در  یابند. همچنین  روز دست  در  بیشرت 

ساله، رفت وآمد به مدرسه، 22 دقیقه یا بیش از یک سوم 

از کل فعالیت های روزانه متوسط تا شدید توصیه شده را 

تامین می کند ]19[.

خطر  درصدی   30 کاهش  مجموع  در 

ابتال به فشارخون باال و کاهش 50 درصدی 

خطر چاق شدن، ابتال به بیامری عروق کرونر 

دیابت  و  سیگار(  نکشیدن  مشابه  )اثر  قلب 

ابتال  نوع 2، کاهش پوکی استخوان و خطر 

و  پستان  جمله  از  مختلف  رسطان های  به 

روده بزرگ و افزایش انرژی، انعطاف پذیری و 

قدرت عضالت، از مزایای فعالیت بدنی منظم 

برای سالمت جسمی می باشد ]18و20[.

سالمت روان
امروزه سالمت روان و حس خوب، بخش 

الینفک تعریف هرجامعه ای از سالمتی است و مواردی از جمله 

خلق وخوی  اضطراب،  خشونت،  از  رهایی  اجتامعی،  حامیت 

تفکیک   .]21[ می گیرد  بر  در  را  قدرت  احساس  و  خوب 

جنبه های روانشناختی و جسمی سالمت بسیار دشوار است؛ 

زیرا آسیب های جسمی باعث تحریک پاسخ های ذهنی )درد، 

به  می تواند  روانی  اختالالت  و  می شود  پریشانی(  و  اضطراب 

بیامری جسمی منجر شود. بنابراین طی طرح مبحث سالمت 

فیزیکی، تا حدودی به سالمت روان نیز پرداخته شده است؛ اما 

در ادامه به جنبه های مطرح نشده در این خصوص می پردازیم.

تأثیرات ذهنی شناخته شده درمورد  از  اثرات رسب: یکی 

بر  بنزین،  از  شده  منترش  رسب  از  ناشی  اثرات  حمل ونقل، 

بر  رسب  که  می دهد  نشان  جدید  مطالعات  است.  انسان ها 

رشد شناختی کودکان و عملکرد عصبی رفتاری آن ها به ویژه 

 Visuospatial( دیداری  عملکرد  حرکتی،  هامهنگی  توجه، 

function( و زبان تأثیر می گذارد ]4[.

اختالل اسرتس پس از سانحه: معموالً در مورد اثرات روانی 

طوالنی مدتی که توسط بازماندگان حوادث وسایل نقلیه موتوری 

نشان  مطالعات  منی آید.  میان  به  سخنی  می شود،  تجربه 

داده است که 14% از بازماندگان، مبتال به اختالل اسرتس پس 

از سانحه قابل تشخیص، 25% آن ها یک سال پس از تصادف، 

بالینی قابل  مبتال به مشکالت روانپزشکی و یک سوم، عالئم 

توجهی طی 18 ماه پس از تصادف دارند ]22[. اما دولت ها و 

مؤسسات تأمین مالی نسبت به این اختالل غفلت می ورزند و 

در ارزیابی هزینه های سالمت حوادث رانندگی به آن توجه 

منی کنند.

پرخاشگری و عصبانیت ناشی از ترافیک: 

از  ناشی  رسوصدای  گفتیم،  که  هامنطور 

افرسدگی،  شدن،  عصبی  باعث  ترافیک 

اما  می شود،  بی مورد  کج خلقی  و  بی خوابی 

خشم  باعث  نیز  حمل و نقل  جنبه های  سایر 

در  منظم  گرفنت  قرار  می شوند.  ناامیدی  و 

سازگاری  سالمتی،  ترافیکی،  ازدحام  معرض 

روانشناختی، عملکرد کاری و رضایت کلی از 

زندگی را مختل می کند. این ازدحام نه تنها 

از رفاه حال کسانی که آن را تجربه می کنند 

افزایش  و  پرخاشگرانه  رفتار  به  منجر  می تواند  بلکه  می کاهد 

احتامل درگیری در تصادفات شود ]23[.

محدودیت در پیرشفت کودک: با افزایش ازدحام ترافیکی، 

برای  یا دوچرخه سواری حتی  راه رفنت  اجازه  به کودکان  کمرت 

مسافت های کوتاه داده می شود. در نتیجه کودکان وابسته تر 

و از نظر جسمی کم فعالیت تر می شوند، درحالی که والدین نیز 

وقت کمرتی برای گذراندن با آن ها دارند. این کاهش در سطح 

سالمت  بر  طوالنی  مدت  اثرات  نه تنها  جسمی  فعالیت های 

قرار گرفنت منظم در معرض 

سالمتی،  ترافیکی،  ازدحام 

سازگاری روانشناختی، عملکرد 

کاری و رضایت کلی از زندگی 

ازدحام  این  می کند.  مختل  را 

نه تنها از رفاه حال کسانی که 

آن را تجربه می کنند می کاهد 

رفتار  به  منجر  می تواند  بلکه 

پرخاشگرانه و افزایش احتامل 

درگیری در تصادفات شود
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فیزیکی دارد، بلکه می تواند بر استقالل فردی کودک در آینده، 

بگذارد.  تأثیر  نیز  او  تحصیلی  عملکرد  و  مدرسه  در  هوشیاری 

بعالوه داشنت یک نوع تجربه مهم را از کودکان دریغ می کند 

که متاس آن ها با همساالنشان را محدود می کند و مانع از رشد 

شخصی آن ها می شود ]24[. 

کاهش  و  فاصله  افزایش  با  همچنین  موتوری  حمل ونقل 

و  اجتامعی  حامیت  حس  کاهش  باعث  اجتامعی،  مراودات 

فعالیت  از  سطح  هر  در حالی که  می شود.  افرسدگی  افزایش 

بدنی از جمله سطوح پایین پیاده روی کمرت از 150 دقیقه در 

هفته می تواند از بروز افرسدگی در آینده جلوگیری کند ]25[. 

زیست محیطی
مدهای  جمله  از  و  آلودگی  بدون  تقریباً  فعال  حمل ونقل 

حمل و  نقلی دوستدار محیط زیست است. جایگزینی سفرهای 

وسایل نقلیه موتوری با حمل ونقل فعال به مواردی که در ادامه 

بیان می شود، کمک  می کند.

	o :کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای

مدهای  افزایش  زیست محیطی  مزایای  مهم ترین  از  یکی 

درصد   40 حدود  است.  هوا  کیفیت  بهبود  حمل ونقل،  پاک 

بخش  توسط  شهری  مناطق  در  هوا  خطرناک  آالینده های 

حمل ونقل تولید می شود ]26[.

اتومبیل  باالترین میزان آالیندگی، در هنگام روشن شدن 

زده  تخمین  می افتد.  اتفاق 

می شود که 90% از مواد آالینده 

کیلومرتی   11 سفر  یک  در 

اول،  کیلومرت   1.6 در  معمولی 

تولید  موتور  گرم شدن  از  قبل 

می شود. این به معنی تأثیر زیاد 

در  فعال  حمل ونقل  از  استفاده 

سفرهای کوتاه، بر کاهش انتشار 

گازهای گلخانه ای است ]27[.

	o:کاهش مرصف انرژی

کاهش  و  زیست محیطی  و  مالی  هزینه های  افزایش  با 

جایگزین  فعال،  حمل ونقل  فسیلی،  سوخت های  عرضه 

انرژی،  نظر مرصف  از  موتوری است.  برای وسایل نقلیه  خوبی 

زیرا  است؛  شهری  حمل ونقل  مد  کارآمدترین  دوچرخه سواری 

برابر کمرت  )سه  برای حرکت  کم  بسیار  انرژی  به  نیاز  عالوه بر 

از پیاده روی(، تولید دوچرخه 100 برابر انرژی کمرتی نسبت 

یک  عمر  چرخه  طول  در  و  می کند  مرصف  اتومبیل  تولید  به 

به طور   .]28[ می شود  تولید  کمی  بسیار  ضایعات  دوچرخه 

کلی، یک دوچرخه سوار درحال رفت وآمد دارای تقریباً یک دهم 

"ردپای اکولوژیکی" یک راننده درحال رفت وآمد است. جدول 

زیر خالصه ی رصفه جویی در مرصف انرژی برای دوچرخه سواری 

را در هر کیلومرت سفر نشان می دهد. 

با 350 کالری، یک دوچرخه سوار می تواند 16 کیلومرت، یک عابرپیاده 5.6 کیلومرت و یک اتومبیل 30.4 مرت حرکت کند. به 

عبارت دیگر یک دوچرخه می تواند 423 کیلومرت را با انرژی معادل یک لیرت بنزین طی کند ]6[.

استفاده کارآمد از اراضی: حمل ونقل فعال می تواند توسعه درونی شهرها را تسهیل و حامیت کند. جوامع وابسته به اتومبیل 

امکانات و مناطق  را بین مقاصد اصلی )محل کار،  پارکینگ دارند و مسافت های طوالنی تری  و  برای جاده  به زمین بیشرتی  نیاز 

وابستگی  و  افراد  اکولوژیکی  و  کربنی  ردپای  اقلیمی،  تغییرات  ]4[. کاهش  ایجاد می کنند  و...(  مراکز خرید  تفریحی، مدارس، 
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برای  فعال  مزایای حمل ونقل  دیگر  از  فسیلی  به سوخت های 

محیط زیست می باشد. 

با توجه به اینکه جهان با کاهش شدید فعالیت های جسمی 

روبرو است که به سالمتی آسیب می رساند و هزینه های سنگین 

حمل ونقل  دادن  قرار  اولویت  در  دارد،  پی  در  را  اقتصادی 

مکانی  به  جهان  تبدیل  برای  رضوری  ابزاری  می تواند  فعال 

ریلی  گران قیمت  پروژه های  باشد.  پایدارتر  و  ایمن تر  سامل تر، 

افراد جذاب  از  بعضی  برای  بزرگراه های جدید ممکن است  و 

باشد، اما شناخت نیازهای اساسی انسان و کیفیت زندگی او 

در طوالنی مدت از اهمیت بیشرتی برخوردار است. ایجاد یک 

سیستم حمل ونقل یکپارچه از طریق رسمایه گذاری های مقرون 

همزمان  می تواند  فعال،  حمل ونقل  سیستم های  در  به رصفه 

باعث ایجاد محیط های سامل تر و جوامع سامل تر شود. 
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اولویت های بعدی منتقل شده بود. ورود ناگهانی خودروها به 

شهرها مشکالت متعددی را برای شهرها ایجاد کرد. مشکالتی 

پیاده،  افراد  امنیت  کاهش  محیطی،  آلودگی های  انواع  مانند 

گازهای  افزایش  رانندگی،  سوانح  از  ناشی  تلفات  افزایش 

گلخانه ای، پایین بودن میزان مطلوبیت محیطی همه از جمله 

مسایلی بود که کم کم گریبان گیر کالن شهرها و سپس سایر 

شهر های در حال توسعه شد و تا امروز نیز ادامه دارند و این 

مسائل به صورت حل نشده باقی مانده اند. در دهه های اخیر 

پایدار  حمل ونقل  مانند  راه حل هایی  به  شهری  برنامه ریزان 

دست یافته اند که مفهوم اصلی آن تامین نیازها بدون فدا کردن 

راه   این مفهوم  از مطرح شدن  آینده است. پس  و  منابع حال 

واژه ی  اخیر  سال های  در  و  کرد  پیدا  اهمیت  آن  به  دستیابی 

برای  مناسب  راه حل  عنوان یک  به  را  کامل خود   خیابان های 

رسیدن به حمل ونقل پایدار معرفی کرده است که در این مقاله 

به ترشیح اهداف و شیوه ی عملکرد آن پرداخته خواهد شد.

پیشینه و خاستگاه مفهوم خیابان کامل
از اوایل دهه هفتاد میالد ی بتدریج مسئولین و متخصصین 

با  مقابله  برا ی  پایدار  ها ی  راه حل  فکر  به   ترافیک  و  حمل 

نقلیه شخصی  وسایل  از  بی رویه  استفاده  به  مربوط  مشکالت 

افتادند مشکالتی مانند:

افزایش روزافزون فرهنگ ماشین محور در جامعه 	 

ازدحام ترافیکی غیر قابل کنرتلی که دامئا در حال 	 

رشد است

مقدمه
جهت  مطلوب  فضایی  ایجاد  شهرها  آمدن  به وجود  فلسفه  

است  واضح  و  است  بوده  برش  تعالی  و  رشد  و  انسان  زندگی 

شهرها  در  افراد  است  نیاز  هدف  این  به  رسیدن  برای  که 

به تعامالت اجتامعی و رفت و آمد  حضور فعال داشته باشند و 

شهرها  پیدایش  از  مختلف  دوره های  در  مفهوم  این  بپردازند 

کام بیش حفظ شده بود تا زمانی که به عرص انقالب صنعتی 

رسیدیم. پس از انقالب صنعتی زمان بی نهایت با ارزش شد و 

رصفه جویی در زمان از الزامات توسعه یافتگی شهرهای انقالب 

صنعتی محسوب می شد و برای رسیدن به این هدف از هیچ 

اقدامی دریغ نشد، حتی اگر این اقدامات باعث زیر پا گذاشنت 

ارزش های انسانی شده باشد. در ادامه این روند بود که نیاز به 

رسعت بیشرت برای انتقال کاال و انسان از نقطه ای به نقطه دیگر 

به عنوان مهم ترین ارکان پیرشفت شهرها مطرح شد و شهرها به 

دلیل آن که فضا و زیر ساخت های مورد نیاز برای خودرو های نو 

ظهور را نداشتند شکل و فرم خود را برای ایجاد بسرت مناسب 

برای پیرشفت هرچه بیشرت مد های پر رسعت حمل و نقل تغییر 

دادند و شاهد به وجود آمدن خیابان هایی بودند که رصفا در 

اختیار خودرو ها قرار داشتند. این روند تا آنجا ادامه پیدا کرد 

که شهرها به جای آنکه محل زندگی انسان ها باشند تبدیل به 

انسان در شهرها به  محل عبور خودرو ها شده بودند و حضور 

آشنا�ی با اصول طراحی خیابان های کاملآشنا�ی با اصول طراحی خیابان های کامل

دانشجوی کارشنایس ارشددانشجوی کارشنایس ارشد
از ازبرنامه ریزی شهری دانشگاه ش�ی برنامه ریزی شهری دانشگاه ش�ی

اصالناصالن
ودین ودینپ�ی پ�ی
::

ی
ل
م

کا
ت

 از جنس

داروین
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کاهش شدید ایمنی خیابان ها و افزایش آمار سوانح 	 

جانی و مالی 

افزایش آلودگی هوا و بیامری های ناشی از آن	 

عدم 	  دلیل  به  افراد  سالمتی  روی  بر  مخرب  اثرات 

تحرک کافی

در همین ارتباط سیاست ها ی مربوط به افزایش تسهیالت 

به  تشویق  دوچرخه سوار ی،  و  پیاده رو ی  زیرساخت ها ی  و 

حمل ونقل همگانی و کاهش جذابیت استفاده از وسایل نقلیه 

شخصی در دستور کار قرار گرفت. اصطالح خیابان های کامل 

ارمغان  به  جوامع  برای  را 

می آورند ]2[.

مزایا ی خیابان ها ی کامل
تاكيد ی  به  توجه  با 

از  دسته  اين  طراحی  كه 

پايدار ی  ابعاد  بر  خيابان ها 

آن  بر  سعی  لذا  دارند، 

است تا با اتخاذ اين رويكـرد بـه پايـدار ی اقتصاد ی، پايدار ی 

سالمت  افزايش  جهت  در  اجتامعی  پايدار ی  زيست محیطی، 

افراد با تشويق به افزايش فعاليت فيزیکی دسـت يافـت. لذا 

در ادامه به معرفی اجاملی مزايا ی اين دسته از خيابان ها در 

اين ابعاد پرداخته شدهاست ]3[.

	o حوزه در  کامل  خیابان های  مزایای 

اقتصادی:

رسزندگی اقتصادی محله را بهبود می بخشد.	 

ارزش امالک را افزایش می دهد.	 

را 	  کسب و کار  محل  به  رسیدن  برای  پیاده  ترافیک 

افزایش می دهد.

باعث استفاده مؤثر از زیرساخت های موجود می شود.	 

باعث افزایش کاربری مختلط می شود.	 

دسرتسی به حمل ونقل عمومی را بهبود می بخشد.	 

	o حوزه در  کامل  خیابان های  مزایای 

اجتامعی:

افزایش مشارکت در جهت ایجاد جوامع قابل زندگی. 	 

و 	  پیاده روی  برای  بیشرت  فرصت های  ارائه 

دوچرخه سواری.

کاهش نگرانی های ایمنی با قرار دادن چشامن ناظر 	 

در خیابان.

استقالل بیشرت، کاهش انزوا و دسرتسی آسان تر به 	 

امکانات رفاهی خانواده.

بازی 	  هنگام  در  والدین  مراقبت  به  نیاز  کاهش 

کودکان.

تقویت حس اجتامع پذیری ساکنان از طریق افزایش 	 

عنوان  به  دوچرخه سواری  حامیان  توسط  بار  اولین  برای 

جایگزینی برای اصطالح تسهیالت زندگی روزمره در سال 

2003 استفاده گردید. پس از آن در سال 2005 ائتالف 

بازنشسته  افراد  انجمن های  توسط  کامل  خیابان های 

معامران  انجمن  و  آمریکا  برنامه ریزی  انجمن   و  آمریکایی 

منظر آمریکا و انجمن قلب آمریکا تاسیس شد ]1[.

تعریف خیابان های کامل
خيابان ها ی كامل یک راه اثبات شده، مقرون به رصفه و 

در دسرتس برا ی بهبـود ایمنی متـام اسـتفاده كننـدگان از 

خيابـان )پيادگـان، دوچرخه سواران، كاربران حمل و نقل، 

رانندگان و مردم( در سنني و توانایی ها ی مختلـف اسـت 

و بـا ارائـه گزينـه هـا ی مختلـف در انتخاب نوع حمل ونقل 

همگان را تشويق به زندگی سامل و فعال، افزايش كيفيت 

می كند.  اجتامعی  اقتصاد ی،  وضعيت  بهبود  و  زندگی 

سیاست های خیابان کامل با فراهم ساخنت فضایی ایمن 

کاربران  دوچرخه سواران،  پیاده،  عابرین  آمد  و  رفت  برای 

با هر  و  اتومبیل سواران در هر سن  و  حمل ونقل عمومی 

از  بسیاری  فواید  هم،  کنار  در  و  همزمان  طور  به  توانایی 

قبیل افزایش ایمنی، افزایش سالمتی، افزایش گزینه های 

رفت وآمد، کاهش آلودگی آب و هوا، ایجاد فضایی مناسب تر 

و  کودکان  )ساملندان،  خاص  گروه های  آمد  و  رفت  برای 

زمان  کاهش  حمل ونقل،  هزینه های  کاهش  معلولین(، 

سفر، کاهش تراکم، تجدید حیات و افزایش کیفیت زندگی 

خيابان ها ی كامل یک راه اثبات 

شده، مقرون به رصفه و در دسرتس 

اسـتفاده  متـام  ایمنی  بهبـود  برا ی 

)پيادگـان،  خيابـان  از  كننـدگان 

حمل ونقل،  كاربران  دوچرخه سواران، 

و  سنني  در  مردم(  و  رانندگان 

توانایی ها ی مختلـف اسـت .
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ارتباط بین آن ها.

	o مزایای خیابان های کامل در حوزه محیط

زیست:

بهبود کیفیت هوا.	 

کاهش میزان کربن موجود در هوا.	 

زیرساخت های 	  از  مجدد  استفاده  تشویق 

موجود)توسعه درون زا(

نگهداری از فضاهای باز.	 

کاهش تراکم ترافیک سواره.	 

قوانین کلی در طراحی خیابان ها ی کامل
برا ی آنكه خيابان ها به طور كامل طراحی شوند نيازمند 

برنامه ريز ی و طراحی مناسـب هسـتند، كـه قـوانني راهنمـایی 

زيـر بـه آن هـا کمک می كند ]4[.

	o قانون اول: خيابان ها به عنوان یک فضا ی شهر ی

در نظر گرفته شود:

تا همني چند ی پيش، در بسيار ی از جوامع فضا ی عمومی 

به معنا ی پارک ها در نظر گرفته  میشد. خيابان ها با ترافیک 

وسايل نقليه پر شده بود و تصور یک فضای عمومی برا ی آن ها 

و  است  كرده  تغيري  ديدگاه  اين  اخريا  اما  شده  بود.  فراموش 

اهميت  عمومی  فضای  یک  عنـوان  بـه  خيابان ها  به  مجددا 

مردم  تجمع پذير ی  مكان  عنوان  به  خيابان ها  می شود.  داده 

در نظر گرفته می شود، و طراحی آن ها فقـط در جهت راحتی 

مردم در ماشني ها ی خود و ساعات پر از ازدحام روز میباشد 

و به عواقب قابل توجهی كه برا ی زيست پذير ی و اقتصـاد یک 

جامعه ايجاد میكند توجه منیشود. خيابان ها، پاركينگ ها و 

پايانه ها ی حمل ونقل میتواند مكان هایی باشند كه نقش آن ها 

بيشرت از یک حالت رسويس دهی به ماشني ها ی يا بيشرت از 

هدف)جابجایی( باشد. پياده رو ها، رشيان ها ی حرکتی شهر ها 

هستند. پس بايد آن ها را عريض با روشنایی کافی و زيبا، همراه 

با وسايل راحتی برا ی افراد در نظر گرفت و در طول آن ها محل 

هنـر  عرضـه  بـرا ی  محل هایی  و  خيابانی  كافه ها ی  نشسنت 

با  را  فضاهایی  می توانند  خيابان ها  گردد.  جامنایی  عمومی 

پيادگان خطوط دوچرخه به اشرتاک بگذارنـد، و پاركينـگ هـا در 

تعطـيالت آخـر هفته می توانند به بازارهای عمومی تبدیل شوند.

	o برا ی جوامع ريز ی  برنامه  قانون دوم: خروجی 

باشد:

جوامع در وهله اول نيازمند پيش بینی اين نكته هستند 

كه چه شکلی از مكان ها و تعامالت را می خواهنـد پشتیبانی 

كننـد. سـپس بـه طراحی یک سيستم حمل ونقل مطابق با 

برا ی رسيدن  پرداخته شود. حمل ونقل  ديدگاه جمعی  اين 

برقراری  و  اقتصادی  بهـره وری  ماننـد  اهداف  از  برخی  به 

امكانات  می كند.  ايفاد  را  مهمی  نقش  اجتامعی  تعامالت 

حمل و نقل مطلوب عامـل مهمی در بهبـود عرصـه هـای عمومی 

اراضی  ویژگی ها ی  به  بخشيدن  ارزش  باعث  واقع  در  و  است 

كه  خيابان هایی  می شود.  كل  یک  عنوان  به  جوامع  و  مجاور 

با عرصه جامعه ا ی كه در آن واقع شده است متناسب هستند 

باعث افزايش توسعه زمـني، ايجـاد فضـا ی بـاز و اتصـال مجدد 

به  را  اجازه  اين  و  می شوند،  با همسايگان خود  محلی  جامعه 

بچه ها می دهند كه پياده به محل تحصيل خود برونـد و عامـل 

و  پياده روی  پتانسيل  افزايش  با  سامل  زندگی  سبک  ايجـاد 

مردم  از  ترکیبی  بزرگ  مكان ها ی  می شوند.  سوار ی  دوچرخه 

قابل  دوچرخه  و  پياده  صورت  به  راحتی  به  كه  فعاليت ها  و 

و  حمل و نقل  سيستم  بـر  را  کمی  فشـار  می باشد  دسرتسی 

برنامه ريز ی ها ی  مقابل  در  می كند.  وارد  مرور  و  عبور  شبكه 

غيـر رضور ی  ايجاد هزاران سفر  باعث  اراضی  كاربر ی  ضعيف 

آن  پريامون  مكان ها ی  كيفيت  نزول  و  جاده ها  در  ترافیک  و 

می شود. پروژه های حمل و نقل شهر ی كه با برنامـه ريـز ی هـا ی 

كرده  ايجاد  را  زياد ی  منفی  اثرات  منیباشند  همسو  اراضی 

تجديد  نيازمند  مكان  یک  به  رسيدن  فرآيند  حمل ونقل  است. 

نظر است و هميشه بايد مد نظر داشت كه رفت و آمد یک سفر 

است و افزایش تجمع پذیری یک جامعه یک هدف.

	o قانون سوم: طراحی برای رسيدن به رسعت های

مناسب باشد:

خيابان ها الزم است به گونه ا ی طراحی شود كه باعث ايجاد 

مناسب شود. سـرعت  به رسعت  رسيدن  برا ی  زمينه ها ی الزم 
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در خيابـان ها ی شهر ی بايد به مردم نشان دهد كه اين مكان 

بـرا ی  نظـر  مـورد  سـرعت  برا ی خودروها.  نه  است  مردم  برا ی 

در  تغيري  همچون  گوناگونی  ابزارها ی  بـا  می توان،  را  طراحی 

عرض سواره رو و طراحی تقاطع ها به دست آورد. خلق مكان 

نيز یک اسرتاژ ی ديگر برا ی كنرتل رسعت است. عقب نشینی 

اندک ساختامن ها درختان و پياده روها با تعداد زياد فعاليت ها 

جار ی در آن ها می توانـد بـر سـرعت حركـت وسايل نقليه تاثري 

اتومبيل  كامل  كه حذف  داشت  نظر  در  بايد  بگذارد. هميشه 

مطلوب منیباشد اما بايد اين اولويت حركـت را بـه افـراد پیاده 

دارد.

اهداف طراحی خیابان ها ی کامل
است:  دوگانه  طبیعتی  دارای  خیابان 

عنوان  به  خیابان  و  معرب  عنوان  به  خیابان 

خیابان  از  اروپایی  کشورهای  در  مقصد. 

محل  یعنی  می شود.  یاد  مقصد  عنوان  به 

اوقات  گذران  شهری،  اجتامعی  برخوردهای 

فراغت، بهره وری از زیبایی و استفاده از خدمات 

به  موارد،خیابان ها  این  از  بسیاری  در  متنوع. 

عبور  کاربرد  و  یافته  اختصاص  پیاده  حرکت 

اتومبیل از آن ها حذف شده است. در شهرهای 

و  مبهم  بسیار  خیابان  سیامی  و  محتوا  ایران 

بین  مشخصی  متایز  و  است  تصادفی  اغلب 

سلسله  در   .]5[ ندارد  وجود  خیابان  انواع 

و  پیاده  کاربر  با  اولویت  کامل  خیابان  مراتب 

طراحی  و  است  موتوری  نقلیه  وسایل  با  بعد 

به  باشد  توانایی  و  از سن  نظر  برای همه کاربران، رصف  باید 

عبارتی طراحی خیابان فرآیندی است که از علوم مختلفی بهره 

می جوید و مسئله عبور و مرور وسایل نقلیه در خیابان تنها یکی 

عوامل  این  باید  بنابراین  است؛  فرآیند  این  در  مؤثر  عوامل  از 

شناخته شوند.

اصول طراحی خیابان کامل
مورد  خیابان ها  طراحی  در  که  هستند  اصولی  همواره 

مخصوص عبور اتوبوس و تراموا

کاربران، 	  دید  زاویه  نورپردازی،  مانند  دیگر  عوامل 

فناوری و تابلو ها

ایمن،  و  ممتد  پیاده روهای  شامل  کامل  خیابان  یک 

مسیرهای ویژه دوچرخه، مسیرهای ویژه اتوبوس، ایستگاه های 

راحت و قابل دسرتس حمل ونقل عمومی، فضاهای ایمن جهت 

از  نزدیک می سازد.  پایداری  به  را  قرار می گیرند و شهر  توجه 

چارچوب  یک  در  محیط  به  نظم دهی  به  می توان  اصول  این 

احداث،  و  تعریض  به جای  بازیافت  و  مرمت  احیا  اکولوژیک، 

محدودیت های مرصف  به  توجه  و  بودن  دوچرخه مدار  و  پیاده 

کامل  خیابان  به  دستیابی  برای  اشاره منود. همچنین  انرژی 

جهت توسعه پایدار شهری باید اجزای خیابان کامل، شناخته 

و معرفی گردند. این اجزا به رشح زیر می باشد ]6[:

زیرساخت پیاده: مثل پیاده رو، خط عابر پیاده شامل 	 

جزیره های میانی عابر پیاده و خطوط برجسته عابر پیاده، 

عالئم مشخص عابر پیاده مثل تابلو های مخصوص و عالئم 

صوتی برای کاربران نابینا

آرام سازی ترافیک: هاشور زدن حاشیه و یا 	 

میانه سواره رو یکی از روش های متداول در 

می باشد.  شهر ی  معابر  ترافیکی  آرام ساز ی 

سطح  از  باقیامنده  عرض  روش،  این  در 

حرکتی  خط  عرض  کرس  از  پس  سواره رو 

و  دوچرخه  مسیر  عرض  نقلیه،  وسایل 

همچنین پارکینگ حاشیه ای، برای هاشور 

زدن مورد استفاده قرار می گیرد.

دوچرخه 	  مسیر  دوچرخه:  مسیر 

می بایست دارای حداقل عرض ایمن جهت 

اساس  بر  باشد.  دوچرخه سواران  آسودگی 

دوچرخه  مسیر  عرض   AASHTO توصیه 

در محل هایی که پارکینگ حاشیه ای مجاز 

می باشد باید حداقل 1.5 مرت لحاظ گردد.

حمل ونقل عمومی: مانند مسیر 	 

عرصه  با  كه  خيابان هایی 

جامعه ا ی كه در آن واقع شده 

باعث  هستند  متناسب  است 

ايجـاد  زمـني،  توسعه  افزايش 

مجدد  اتصـال  و  بـاز  فضـا ی 

همسايگان  با  محلی  جامعه 

را  اجازه  اين  و  می شوند،  خود 

پياده  كه  می دهند  بچه ها  به 

برونـد  خود  تحصيل  محل  به 

زندگی  سبک  ايجـاد  عامـل  و 

پتانسيل  افزايش  با  سامل 

سوار ی  دوچرخه  و  پياده روی 

می شوند.
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توقف و اسرتاحت، فرصت های رفت و آمد مکرر ایمن، فضاهای 

میانی وسط خیابان، عالیم و راهنامهایی برای عابرین پیاده، 

باریک،  مسیرهای سفر  معلولین،  تردد  برای  پیاده رو  لبه  رمپ 

پرپیچ و خم و...می  باشد.

برای پیاده سازی طرح های خیابان های کامل از مفهومی به 

نام ROAD DIET استفاده می شود. این واژه به این معنی ست 

برای  بهرت  کیفیت  با  و  بیشرت  خدمات  ارائه  ازای  در  که 

اتومبیل های شخصی، آن ها را محدودتر کرده و معابر را از متلک 

آن ها بیرون آورد و آن ها را به نسبت اولویت استفاده کنندگان از 

آن تقسیم بندی کرد ]1[.

برای آن در  از معرب  در خیابان های کامل 3 نوع استفاده 

نظر گرفته می شود:

مشخصه 	   :)Active Transport( فعال  حمل ونقل 

کم  مسافت  با  سفرهای  برای  و  است  فیزیکی  فعالیت  آن 

دوچرخه سواری  و  پیاده روی  روش  دو  به  و  است  مناسب 

صورت می گیرد.

)Public Transport(: مشخصه 	  عمومی  حمل ونقل 

و  )کاری  اجباری  سفر های  و  است  سفر  زیاد  تعداد  آن 

وسایل  با  و  می گیرد  صورت  آن  وسیله  به  و...(  تحصیلی 

حمل ونقل عمومی مانند اتوبوس، مرتو و... انجام می شود.

 	 :)Personal Transport( شخصی  حمل ونقل 

مشخصه آن تعداد کم سفر است و شامل سفر هایی است 

وسیله  با  و  منی گیرد  صورت  روزانه  و  منظم  صورت  به  که 

نقلیه شخصی انجام می شود.

حمل ونقل  با  جابه جایی  اولویت  کامل  خیابان های  در 

حمل ونقل  سیستم  فقرات  ستون  نقش  در  که  است  عمومی 

شهری است و نیاز افراد به سفرهای مکرر و با فاصله ی زیاد را 

برطرف می کند و از مزایای آن باال بودن نسبت تعداد مسافر به 

وسیله نقلیه و کم بودن اثرات مخرب زیست محیطی در صورت 

استفاده از منابع انرژی مناسب است. اولیت بعدی در اختیار 

به  نیاز  و  دارد  کننده  تکمیل  نقش  که  است  فعال  حمل ونقل 

بدلیل  و  می کند  برطرف  را  متوسط  و  کوتاه  روزانه  سفر های 

زیست  مخرب  اثرات  نداشنت  نیز  و  مرتبط  فیزیکی  فعالیت 

برای  هم  و  محیط زیست  برای  هم  زیادی  مزایای  از  محیطی 

انسان برخوردار است. در آخر نیز نوبت به حمل ونقل شخصی 

مکرر  غیر  و  اضطراری  به سفر های  نیاز  رفع  برای  که  می رسد 

صورت می گیرد ]3[. 

کامل  خیابان های  در  اولویت بندی ها  این  رعایت  برای 

این  را در نظر گرفته اند که در صورت رعایت  طراحان اصولی 

اصول  این  از  برخی  و  کرد  حفظ  را  الویت ها  می توان  اصول 

خیابان،  از  پیاده  عبور  محل  سطح  تغییر  از  استفاده  شامل 

استفاده از میانه برای معابر عریض، ایجاد فضایی امن و آرام 

به روش های  ترافیک  آرام سازی  پیاده،  استفاده کنندگان  برای 

مختلف است که تصاویر برخی از این اصول در زیر آمده است.

تصویر 1: اجزای تشکیل دهنده خیابان کامل ]7[.

تصویر 2: کاهش خطوط عبوری هنگام ورود به چهارراه ها به منظور آرام سازی ترافیک و افزایش ایمنی ]9[.
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تصویر 3: ایجاد میانه برای استفاده عابران هنگام عبور و خودروها هنگام دوربرگردان ]8[.

تصویر 4: ایجاد موانع برای تبدیل مسیر مستقیم به مسیر های مارپیچ جهت آرام سازی ترافیک و افزایش ایمنی عابرین پیاده ]9[.

تصویر 5: استفاده از اختالف سطح در نقاط تداخل عابر پیاده و مسیر ویژه دوچرخه و خودرو و نیز در تقاطع ها به منظور افزایش ایمنی و 
کاهش سوانح ]9[.
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 منابع و مآخذ

]1[. پرگالی، پگاه، مدیری، آتوسا، شهابیان، پویان. )1391(، " خیابان های کامل شهری رهیافتی 

به سوی شهرهای پایدار)مطالعه موردی خیابان شهید آیت الله بهشتی اصفهان("، دومین هامیش 

ملی اقلیم، ساختامن و بهینه سازی مرصف انرژی با رویکرد توسعه پایدار

" تدوین راهربدهایی در راستای  آتوسا، شهابیان، پویان.)1391(،  ]2[. پرگالی، پگاه، مدیری، 

پايدار  ارتقا خیابان شهید بهشتی اصفهان به یک خیابان کامل شهری"، كنفرانس ملی توسعه 

و عمران شهر ی

الناز و علی خاکساری، 1393، امکان سنجی خیابان ها ی شهر تهران در تطابق  ]3[. نارصی, 

بین  ایران زمین(، دومین کنگره  اجرایی طرح خیابان کامل )منونه موردی: خیابان  الگوهای  با 

املللی سازه، معامری و توسعه شهری، تربیز، دبیرخانه دامئی کنگره بین املللی سازه، معامری 

و توسعه شهری

]4[. فالمرزی، امیر، عتیق بدالله رحمت، رضا، چراغی، سمیرا، حافظی، محمدحسام. )1393(" 

طراحی یک سیستم خربه برا ی پیاده ساز ی خیابان ها ی کامل"، چهاردهمین کنفرانس بین املللی 

مهندسی حمل ونقل و ترافیک

]5[. ارصی, الناز؛ علی خاکساری و محمود صفارزاده، 1391، امکان سنجی اجرای طرح خیابان 

کامل در ایران برای دستیابی به توسعه پایدار محله محور )منونه موردی: خیابان ایران زمین محله 

ترافیک  و  شهرک قدس منطقه 2 شهرداری تهران(، دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل ونقل 

ایران، تهران، سازمان حمل ونقل و ترافیک تهران، معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران

اولین  پایدار شهری"،  توسعه  به سوی  راهی  فاطمه. )1392(، "خیابان های کامل  ]6[. گیتی، 

هامیش بین املللی و چهارمین هامیش ملی عمران شهری

[7].http://www.skyscrapercity.com/showthread php?t=1431760&page=93&lan-
gid=5
[8].https://urbanland.uli.org/industry-sectors/infrastructure-transit/embrac-
ing-the-street-policies-aimed-at-transportation-safety-help-land-development/
[9].https://fr.pinterest.com/pin/94505292155203777/

سالمت اجتامعی جامعه را نیز به دنبال دارد. 

یکی از مهم ترین ویژگی های طرح های خیابان ها کامل کم 

هزینه بودن آن نسبت به دیگر پروژه های اجرایی ترافیکی مانند 

پل های چند طبقه و تقاطع های غیر هم سطح است و هزینه ی 

زیادی برای اجرا نیاز ندارند. این ویژگی باعث شده است که 

اجرا  قابل  نیز  یافته  توسعه  کمرت  کشور های  در  طرح ها  این 

کامل  خیابان های  راه حل  که  گفت  می توان  واقع  در  باشند. 

کشور هایی  در  است  قادر  و  کشورهاست  متام  برای  راه حلی 

نظیر ایران نیز پیاده سازی شود.

تالش  می شود،  مشاهده  تصاویر  این  در  که  هامن طور 

خیابان های کامل به منظور ایجاد تعادل میان استفاده کنندگان 

از معابر است به نحوی که استفاده کننده با هر رشایط فیزیکی 

بتواند از آن بهره بربد و فضای خیابان ها را از یک کاربری رصفا 

جهت جابه جایی به کاربری جابه جایی و اجتامعی تبدیل کند. 

در کشور های زیادی این تئوری ها در حال پیاده سازی است و 

حتی در کشورهایی که این طرح ها به طور کامل پیاده سازی 

نشده و در مراحل اولیه به رس می برد نیز می توان نتایج قابل 

قبولی را مشاهده کرد. 

نتیجه گیری
برای  راه  کامل ترین  می توان  را  کامل  خیابان های  راه حل 

دستیابی به حمل ونقل پایدار دانست از آن جا که متام جوانب 

صورت  تفریط  یا  افراط  موردی  هیچ  در  و  می گیرد  نظر  در  را 

منی گیرد. و با در نظر گرفنت اصل تسهیل در جابه جایی و نه 

ایجاد  خیابان ها  مفهوم  در  تحولی  رانندگی  در  تسهیل  رصفا 

آوردن  فراهم  به  می توان  آن  بی شامر  مزایای  از  است.  کرده 

به  کمک  جامعه،  افراد  همه  برای  مناسب  جابه جایی  امکان 

سالمت جسامنی، اجتامعی و اقتصادی مردم و حفظ و تقویت 

محیط زیست و... اشاره کرد. با استفاده از این روش می توان 

خیابان ها را نیز در مسیر تبدیل شدن به فضاهای عمومی قرار 

داد و به جای آن که خیابان نقش دافع جمعیت داشته باشد، 

آن  پی  در  که  دهد  انجام  را  جمعت  جذب  عمل  بتواند  خود 

تصویر 6: یک منونه خیابان عریض قبل و بعد از اجرای طرح خیابان کامل و ایجاد فضایی جذاب برای افزایش حضورپذیری افراد ]9[.
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امروز دیگر شهرهای   در تفکرات حاکم شهر و شهرسازی 

و...  هوا  آلودگی  صدا،  و  رس  اتومبیل،  هیاهوی  از  مملو 

و منطبق  آرام  بلکه شهرهای  به شامر منی روند،  مدینه فاضله 

قرار  توجه  مورد  انسان ها  جسمی  و  روانی  ویژگی های  با 

در  فعال  از شیوه های حمل ونقل  استفاده  به عالوه  گرفته اند. 

روزانه  ترافیک  اوج  ساعات  در  ترافیک  کاهش  موجب  سفرها 

می شود اما از طرفی دیگر دالیلی از جمله نبودن ایمنی کافی 

نظیر  فعال  حمل ونقل  شیوه های  از  استفاده  کاهش  به  منجر 

دوچرخه سواری می شود ]1[. در کشورهای پیرشفته و صنعتی 

زیادی  سال های  آسیا  رشق  جنوب  کشورهای  حتی  و  غربی 

بر  و فعال  پایدار  تا مبانی حمل ونقل  است که تالش کرده اند 

مبنای پیاده مداری و دوچرخه سواری را میان مردم رواج دهند 

.]1[

برده  نام  نیز  پایدار  حمل ونقل  از  حمل ونقلی  ادبیات  در 

دستیابی  اجازه  آن  توجه  مورد  نکات  جمله  از  که  می شود 

روشی  با  و  ایمن  طور  به  جوامع  و  افراد  اساسی  نیازهای  به 

منطبق با سالمت انسان و اکوسیستم و با عدالت درون و بین 

برریس رابطه گروه های خاص اجتماعی و برریس رابطه گروه های خاص اجتماعی و 
حمل و نقل فعالحمل و نقل فعال

دانشجوی کارشنایس ارشددانشجوی کارشنایس ارشد
از ازبرنامه ریزی شهری دانشگاه ش�ی برنامه ریزی شهری دانشگاه ش�ی

آیداآیدا
نعمت الّلهینعمت الّلهی
::

اینجا چرخ اینجا چرخ 
حمل ونقلحمل ونقل

برای همه برای همه 
نمی چرخد!نمی چرخد!

ََََََ
ََََََ ََََ

ِِ

“

ک توسعه انسا�ز و محیط می دانند که به حرکت رو به جلو در  داکمن و ساکاموتو حمل ونقل شهری را فصل مش�ت
یک مس�ی متوازن نیاز دارد اما وضعیت فعیل، اینگونه نیست. الگوی فعیل، به ناکارآمدی در جا به جا�ی مسافر و بار، 
 هوا، تلفات و جراحات حوادث جاده ای، مرصف باالی انرژی و افزایش 

گ
هزینه های لجستیک باال، ازدحام، آلود�

، یع�ز کودکان،  انتشار گازهای گلخانه ای منتج می شود و این اثرات منفی، عموما در آسیب پذیرترین گروه های جمعی�ت
“افراد سالخورده، جمعیت ناتوان و کم درآمد، تشدید می شود.

ابزارهای  از  یکی  واقع  در  که  مهم  ابعاد  از  یکی  است.  نسلی 

مسئله  می باشد  پایدار  شهرهایی  و  جوامع  به  دستیابی  مهم 

حمل ونقل جوامع و شهرها و پایدار بودن آن می باشد. با توجه 

به اینکه دسرتسی آسان، رسیع و مطمنئ شهروندان به نقاط 

گوناگون شهر و بهره مندی از کاربری های گوناگون موجود در 

است،  مطلوب  شهری  محیط  ویژگی های  از  یکی  شهر  سطح 

برنامه ریزی  و  حمل ونقل  سیستمی  رابطه  اهمیت  به  می توان 

شهری پی برد.

مشرتک  فصل  را  شهری  حمل ونقل  ساکاموتو  و  داکمن 

توسعه انسانی و محیط می دانند که به حرکت رو به جلو در یک 

مسیر متوازن نیاز دارد اما وضعیت فعلی، اینگونه نیست. الگوی 

هزینه های  بار،  و  مسافر  جا به جایی  در  ناکارآمدی  به  فعلی، 

لجستیک باال، ازدحام، آلودگی هوا، تلفات و جراحات حوادث 

گازهای  انتشار  افزایش  و  انرژی  باالی  مرصف  جاده ای، 

اثرات منفی، عموما در آسیب  این  و  گلخانه ای منتج می شود 

پذیرترین گروه های جمعیتی، یعنی کودکان، افراد سالخورده، 

از  یکی  شاید  می شود.  تشدید  درآمد،  کم  و  ناتوان  جمعیت 
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جابجایی  روش  تغییر  ناکارآمدی،  این  دالیل 

گذشته،  در  باشد.  اخیر  سال های  در  مردم 

و  تراموا  پیاده روی،  دوچرخه،  وسیله  به  افراد 

اتوبوس جابجا می شدند؛ چون تعداد کمی از 

واسطه  به  امروزه  اما  داشتند،  اتومبیل  آن ها 

سبک  تغییرات  مردم،  باالتر  خرید  قدرت 

به  طوالنی  سفر  لزوم  و  شهرها  رشد  زندگی، 

مسافت های دور، تعداد سفر با وسائل نقلیه 

این  است.  یافته  افزایش  شدت  به  شخصی، 

شهری،  معابر  در  نقلیه  وسیله  فراوان  تراکم 

سبب بدتر شدن رشایط ترافیکی، رشد موانع 

حمل ونقل و انتشار آلودگی ها در نواحی شهری می شود ]2[. 

اروپا  در  فعال  حمل ونقل  اصطالح  به  یا  دوچرخه سواری 

معموال به خاطر چندین فاکتور است: 

که  کاربری ها  از  ترکیبی  با  فرشده  و  مرتاکم  شهرهای   -1

سفرهای کوتاهی را تولید می کنند.

مناطق  قیبل  از  ماشین  از  استفاده  محدودیت های   -2

آزاد خودرو، محدودیت های رسعت پایین و ممنوعیت ترافیک 

عبوری.

3- تسهیالت گسرتده، ایمن، راحت برای دوچرخه سواری؛

4- ترافیک آرام برای محله های مسکونی.

5- هزینه های باالی مالکیت و راه اندازی یک ماشین منتج 

از مجوزهای گرانقیمت رانندگی، قیمت های باالی بنزین.

6- مالیات های زیاد بر خرید خودرو ]3[.

شهری،  فضاهای  مناسب سازی  پایدار،  شهرسازی  در 

بسرت کالبدی در جهت رسیدن به فرصت های برابر همه افراد 

و اقشار جامعه، به منظور تحرک و جابجایی در سطح شهر و 

دسرتسی هر فرد به متامی فضاهای شهری از رضوریات رشد و 

توسعه جامعه است. برنامه ریزی و ایجاد شهری که به نیازهای 

و  شأن  در  فضاهایی  و  باشد  داشته  توجه  جامعه  خاص  افراد 

آورند  به وجود  را  کرامت ساملندان، زنان و کودکان یک شهر 

از رضوریات تحقق عدالت اجتامعی است. بنابر اصل عدالت 

و  نیازها  با  شهر  یک  فضاهای  متامی  می بایستی  اجتامعی 

مشکالت شهروندان ساملند و حرکت پیاده آنان سهولت داشته 

باشد ]4[. 

کلی  بطور  و  کودکان  بانوان،  ساملندان،  به  توجه  لذا 

امکانات  بسرت  در  اجتامعی  گروه های خاص 

شیوه های  همچنین  و  شهری  تجهیزات  و 

حمل ونقلی، در برنامه ریزی شهری از اهمیت 

حمل ونقل  سیستم  است.  برخوردار  زیادی 

ضمن  بتواند  تا  باشد  گونه ای  به  باید  فعال 

و کارایی  تحقق اهداف حمل ونقلی، آسایش 

بطور  و  باشد  داشته  شهروندان  برای  زیادی 

یکسان در دسرتس همگان قرار بگیرد.

بهداشت  جهانی  سازمان  اهداف 
برای ایجاد شهرهای دوستدار سالمند

اهداف سازمان جهانی بهداشت در رابطه با ایجاد شهرهای 

دوستدار ساملند به رشح زیر می باشد:

جامعه دوستدار ساملند جامعه ای است که ارائه دهندگان 

خدمات، مدیران جامعه، رهربان مذهبی و شهروندان بتوانند:

 1- تفاوت های وسیع استعدادی و ظرفیتی بین ساملندان 

را تشخیص دهند.

حیطه ها ی  کلیه  در  را  ساملندان  مشارکت  و  پذیرش   -2

زندگی اجتامعی ارتقاء دهند.

ساملند  افراد  زندگی  سبک  انتخاب  و  تصمیامت  به   -3

احرتام بگذارند.

4- نیازمندی ها  و اولویت ها ی مرتبط با سن را به صورت 

انعطاف پذیری، پیش بینی و پاسخگو باشند ]4[. به طور 

مؤلفه  و  شاخص  هشت  جهانی  بهداشت  سازمان  کلی، 

اصلی را به عنوان معیارهای جهانی شهر دوستدار ساملند 

از  یافته  توسعه  کشورهای  از  بعضی  که  می گیرد  نظر  در 

آن ها  فراتر رفته اند. این شاخص ها  عبارتند از: شاخص ها ی 

عمومی،  مکان ها ی  و  ساختامن ها   شهری،  باز  فضاهای 

سهولت  و  ایمنی  شاخص ها ی  حمل ونقل،  شاخص ها ی 

تردد، شاخص ها ی احرتام اجتامعی، شاخص ها ی مشارکت 

و  درمان  و  بهداشت  شاخص ها ی  اجتامعی،  روابط  و 

شاخص ها ی فرهنگی و تفریحی ]4[. تحقیقات جامعی در 

سال 2006 روی فضاهای مناسب برای ساملندان در کشور 

انگلستان انجام شده است. در پژوهش یاد شده شش اصل 

شهری  فضاهای  مناسب سازی  شاخص ها ی  برای  کلیدی 

پایدار،  شهرسازی  در 

مناسب سازی فضاهای شهری، 

بسرت کالبدی در جهت رسیدن 

به فرصت های برابر همه افراد و 

تحرک  منظور  جامعه،به  اقشار 

و  شهر  سطح  در  جابجایی  و 

متامی  به  فرد  هر  دسرتسی 

رضوریات  از  شهری  فضاهای 

رشد و توسعه جامعه است.



واقع شهر دوستدار  در  کرده اند.  دوستدار ساملندان طرح 

ساملند شهری است که با بهینه سازی بهداشت، مشارکت 

و امنیت برای ارتقای کیفیت زندگی ساملندان، ساملندی 

فعال را ترغیب کند. در شهر دوستدار ساملندان، ساختار 

کلیه  برای  که  می شوند  ساماندهی  گونه ای  به  خدمات  و 

ساملندان، با نیازها و تفاوت ها ی متفاوت، قابل استفاده و 

در دسرتس باشد. در حقیقت شهر دوستدار ساملندان به 

معنی شهر دوستدار ساملندان، کودکان و خانواده ها  و در 

واقع شهر دوستدار مردم است ]5[.
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رمغ ارگ رد رسن و بند شود بال و رپش
می نگنجد هب حصار آن دل شوریده رسش

خشت آدم گل و خاک است، ولی محبس خشت
نسزد روح اهورایی صاحب گهرش

کاخ اه ساخته، لیکن هش رد بند شدیم
دمی از محبس این شهر، چوانن رهگذرش

هب طبیعت گذر، آزاد و روان همچو نسیم
شهر عشقی هک خدا ساخته زری و زربش

رمغ ارگ رد رسن و بند شود بال و رپشرمغ ارگ رد رسن و بند شود بال و رپش
می نگنجد هب حصار آن دل شوریده رسشمی نگنجد هب حصار آن دل شوریده رسش

خشت آدم گل و خاک است، ولی محبس خشتخشت آدم گل و خاک است، ولی محبس خشت

نسزد روح اهورایی صاحب گهرشنسزد روح اهورایی صاحب گهرش

کاخ اه ساخته، لیکن هش رد بند شدیمکاخ اه ساخته، لیکن هش رد بند شدیم
دمی از محبس این شهر، چوانن رهگذرشدمی از محبس این شهر، چوانن رهگذرش

هب طبیعت گذر، آزاد و روان همچو نسیمهب طبیعت گذر، آزاد و روان همچو نسیم
شهر عشقی هک خدا ساخته زری و زربششهر عشقی هک خدا ساخته زری و زربش
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ی دانشجوی دک�ت
از مهندیس نفت دانشگاه ش�ی



اثر: نقایسش دیجیتال با الهام از بازی اثر: نقایسش دیجیتال با الهام از بازی 
Gost of TsushimaGost of Tsushima

ودین ودیناصالن پ�ی اصالن پ�ی

دانشجوی کارشنایس ارشد برنامه ریزی شهریدانشجوی کارشنایس ارشد برنامه ریزی شهری

بهار بهار 9999
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مقدمه
به تبع آن  افزون شهر نشینی، جمعیت شهری و  رشد روز 

رشد عبور و مرور و رفت و آمدهای ساکنان شهر با وسایل نقلیه 

را  بسیاری  مشکالت  شهری،  درون  و  برون  سطح  در  موتوری 

در سیستم حمل ونقل ایجاد منوده است. بر این اساس برای 

برنامه ها  هوا  آلودگی  و  حمل ونقل  ترافیک،  معضالت  کاهش 

با  که  برنامه هایی  از  یکی  اجرا می گردد.  متنوعی  و طرح های 

اجرای عملی و صحیح آن می توان تا حد قابل توجهی آرامش 

را به سیستم حمل ونقل و عبور و مرور شهری باز گرداند، توسعه 

در  می باشد.  )پیاده روی_دوچرخه سواری(  فعال  حمل ونقل 

ارائه  جدید  شهرسازی  در  مختلفی  طرح های  اخیر  سال های 

شده که در همگی آن ها تالش بر این بوده که زیرساخت های 

کار  به  دوچرخه  مسیرهای  و  پیاده راه ها  تقویت  جهت  را  الزم 

بگیرد تا شهروندان به پیاده روی و استفاده از دوچرخه تشویق 

مسیرها  ترافیک  و  ازدحام  خانوارها،  هزینه  آلودگی،  و  شوند 

افزایش  سبب  فعال  حمل ونقل  توسعه  چنین  هم  شود.  کمرت 

شهری  فضاهای  خلق  و  شهروندان  روحی  و  جسمی  سالمتی 

آشنایی  نوشتار  این  از  هدف  شد.  خواهد  مناسب  کیفیتی  با 

معیار های  و  پیاده راه ها  دوچرخه سواری،  مسیر های  انواع  با 

تاثیر گذار در طراحی مسیر های دوچرخه سواری و پیاده راه ها به 

منظور ترویج حمل ونقل فعال در سطح شهر است. 

انواع پیاده راه ها
جهانی ترین  پیاده روی، 

شیوه حمل ونقل است. هر سفر، 

بدون توجه به شیوه حمل ونقلی 

پیاده روی  با  استفاده،  مورد 

جوامع  می یابد.  پایان  و  رشوع 

کنند  تالش  باید  اندازه  هر  در 

که  کنند  فراهم  را  پیاده روی  رفاهی  امکانات  و  تسهیالت  تا 

 .]1[ باشد  مردم  برای عموم  دلپذیر  و  راحت  ایمن،  تجربه ای 

در  آنان  مشارکت  و  شهروندان  همه  حضور  محل  پیاده راه ها، 

زندگی جمعی شان می باشد. این فضاها در مقیاس همه شهر 

عمل کرده و پذیرای گروه های مختلفی از شهروندان می باشد. 

امن  مکانی  دسرتسی،  و  ارتباطی  نقش  بر  عالوه  پیاده راه ها 

فراهم  و...  متاشا  و  گردش  اجتامعی،  متاس  برای  راحت  و 

برای  پیاده  انسان  عمل  آزادی  پیاده راه ها،  در   .]2[ می آورد 

بسیار  دیگران  با  مستقیم  و متاس  تغییر جهت  مکث،  توقف، 

زیاد است. در ادامه به انواع مختلف پیاده راه ها اشاره می شود: 

مراسم  در  معموال  موقت  پیاده راه های  موقت:  پیاده راه   .1

خاص مانند اعیاد، مناز جمعه، تاسوا و عاشورا و راهپیامیی ها 

راه و بـی راههراه و بـی راهه

دانشجوی کارشنایس ارشددانشجوی کارشنایس ارشد
از ازبرنامه ریزی شهری دانشگاه ش�ی برنامه ریزی شهری دانشگاه ش�ی

سیده طیبه سیده طیبه 
::حسی�ز پورحسی�ز پور شناسا�ی اصول طراحی مس�ی های شناسا�ی اصول طراحی مس�ی های 

حمل و نقل فعالحمل و نقل فعال

جهانی ترین  پیاده روی، 

است.  حمل ونقل  شیوه 

شیوه  به  توجه  بدون  سفر،  هر 

استفاده،  مورد  حمل ونقلی 

پایان  و  رشوع  پیاده روی  با 

می یابد.



در  فیزیکی  عمده  تغییرات  کلی  بطور  و  می شود  ایجاد  و... 

خیابان ها به وجود منی آورد برای مدت زمان محدودی به تردد 

عابران پیاده اختصاص پیدا می کند.

از احداث پیاده راه های  2. پیاده راه آزمایشی: معموال قبل 

تعیین  و  شهروندان  العمل  عکس  مطالعه  منظور  به  دایمی 

تغییرات  به  استفاده کنندگان  آشنایی  و  الزم  اصالحات  میزان 

به وجود می آید در هر حال قبل از ایجاد پیاده راه های آزمایشی 

باید برنامه ریزی های الزم جهت کاهش تراکم ترافیک مشکالت 

مربوط به پارکینگ و تخلیه بار و بارگیری مراکز تجاری انجام 

گیرد به طور کلی قبل از اجرای پیاده راه ها مطالعات ترافیکی 

نقلیه  وسایل  برای  جایگزین  مسیر های  تا  است  الزم  کاملی 

مسیرهای  در خصوص  کاملی  اطالع رسانی  و  شناسایی شود. 

عبور وسایل نقلیه وعابران پیاده در سطح منطقه صورت پذیرد 

.]1[

3. پیاده راه های دامئی: دراجرای چنین طرح هایی تغییرات 

مناسب  پارکینگ  و فضای  داده می شود  فیزیکی درخیابان ها 

تامین شده و اصالحات در سیستم های حمل ونقل عمومی به 

ونقل  ایستگاه های حمل  بین  ارتباط مناسبی  تا  وجود می آید 

عمومی و پیاده راه ایجاد گردد. 

انواع مسیر های دوچرخه
با توجه به اینکه مسیر های دوچرخه از مسیر های پیاده رو و 

ماشین رو کامال مجزا باشد و یا به صورت تلفیقی استفاده گردد، 

متفاوت می باشدکه البته هر مسیری دارای اندازه های خاصی 

می باشد که به آن پرداخته شده است ]1[.

1. مسیر انحصاری )Bicycle path(: این مسیر مستقل و 

مجزا از مسیر سایر وسایل نقلیه موتوری می باشد و رصفا برای 

تردد دوچرخه ایجاد می شود و عرض آن ها معموال بین 2.4 تا 

3.6 مرت می باشد و در مناطق تفریحی، پارک ها و مناطق خارج 

امکان جدا سازی  و  ندارد  وجود  مکانی  که محدودیت  از شهر 

ترددها فراهم است، احداث می شوند.

انحصاری  نیمه  مسیرهای  یا  دوچرخه  ویژه  خط   .2

)Bicycle lane(: دررشایطی که حجم تردد دوچرخه کم و ایجاد 

دوچرخه راه با محدودیت مکانی مواجه باشد. از این مسیرها 

موازات  به  و  مجاورت  در  مسیرها  نوع  این  می کنند.  استفاده 

نوار سواره رو احداث می شود 

فیزیکی  موانع  توسط  و 

مانند اختالف سطح، جدول 

و...  دیواره  ایجاد  و  گذاری 

این  عرض  می گردند.  جدا 

تا   1.5 بین  معموال  معابر 

1.8 مرت می باشد. 

 :)Wide outside lane( مسیرهای مختلط یا جانبی  .3

این نوع مسیرها به صورت مختلط برای تردد دوچرخه و وسایل 

نقلیه موتوری طراحی می شوند وعرض آن ها، معموال بین 2.4 

تا 2.6 مرت می باشد. این مسیرهای اصلی از طریق کف سازی 

و عالئم و تابلوهای جدا کننده مشخص می شوند.

 road( دوچرخه  و  پیاده رو  مشرتک  مسیر های   .4

Shared( در مواردی که حجم تردد اتومبیل ها نسبت ظرفیت 

ندهد  اجازه  سواره رو  نوار  عرض  یا  باشد،  زیاد  خیابان  عملی 

و  کنیم  تامین  را  تردد دوچرخه سوار  برای  اضافی  نوار  تا یک 

نباشد، استفاده مشرتک عابر  یا کاهش عرض سواره رو مقدور 

پیاده و دوچرخه سوار رخ می دهد و باید دقت داشت که حجم 

تردد آن دو نسبت به فضای تخصیص یافته کافی باشد. عرض 

امکان  تا 1.8 مرت در صورت  معابر چیزی در حدود 1.5  این 

است. 

معیار های طراحی پیاده راه ها
موضوع پیاده روی و پیاده راه ها به عنوان موضوعی جدی در 

دستور کار برنامه ریزان و طراحان شهری در شهرسازی نوین قرار 

گرفته است. ایجاد استانداردها در پیاده راه ها از نکات رضوری 

و  مطلوبیت  ایمنی،  برقراری  منود.  توجه  آن  به  باید  که  است 

را  باشد که رضایت عابرین  به گونه ای  باید  جذابیت در مسیر 

فراهم کند. به عنوان مثال با برداشنت مانع های کوچک مثل 

کیوسک ها، گلدان ها و... حرکت پیاده را آسان منود.

 به جز زیبایی باید هیجان پیاده راه ها نیز به آن اضافه شود. 

گلجای های  و  فواره ها،  متنوع،  خیابانی  تجهیزات  سنگفرش، 

ایجاد می کنند.  کوچک زیبایی منظر شهری را در پیاده راه ها 

حراج ها،  فصلی،  فستیوال های  مانند  خیابانی  رویدادهای 

منایشگاه های فصلی گل نشاط را در پیاده راه ها بیشرت کرده و 

حضور  محل  پیاده راه ها، 

مشارکت  و  شهروندان  همه 

جمعی شان  زندگی  در  آنان 

در  فضاها  این  می باشد. 

کرده  عمل  شهر  همه  مقیاس 

و پذیرای گروه های مختلفی از 

شهروندان می باشد.
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شهروندان را به پیاده روی تشویق می کنند. که این رویدادها را 

می توان با هزینه ای کم با کمک پارک های محلی، و گروه های 

هرنی برگزار کرد. در ادامه می خواهیم به چند مورد از نیازها 

و ضوابط مشرتک که همه پیاده راه ها الزم است برای افزایش 

کیفیت محیط شهری داشته باشند اشاره کنیم:

	o ایمنی و امنیت

و  ایمنی  پیاده  عابر  تردد  در  مهم  عامل  ابتدایی ترین 

امنیت اوست که باید تامین شود. عابرین پیاده هنگام عبور از 

پیاده راه باید از هر گونه مانع و مزاحمت های خیابانی در امان 

دهنده  هشدار  تابلوهای  کامل  درک  به  قادر  کودکان  باشند. 

و مسئولیت های خود نیستند بنابراین خطر برای آن ها بیشرت 

احساس می گردد.

و  روشنایی  به  می توان  عابرین  ایمنی  دیگر  موارد  از 

نورپردازی آن ها در شب نگاه کرد. زیرا روشنایی ایمنی و امنیت 

و راحتی را برای تردد در شب تامین می کند. 

در هر صورت هدف از ایمن کردن پیاده راه ها کاهش تلفات 

آن  به  دستیابی  راه  که  می باشد  مسیر ها  این  در  تصادفات  و 

جداسازی فضایی و جداسازی زمانی است. 

	oجداسازی زمانی

از  منونه هایی  راهنامیی  چراغ های  و  ایست  تابلوهای 

چراغ های  تنظیم  هستند.  سواره  و  پیاده رو  زمانی  جداسازی 

باعث  خیابان ها  و  تقاطع ها  در  ایست  تابلوهای  و  راهنامیی 

سهولت عبور عابرین پیاده می شود. نوع دیگر جداسازی زمانی 

بسنت خیابان در زمان اوج ترافیک می باشد مثال در نیویورک 

در ناحیه مربوط به امور مالی در طی ساعات ناهار خیابان ها 

بسته می شوند تا حرکت عابر پیاده آسان گردد.

	oجداسازی افقی یا عمودی

پیاده  عابران  برای  بیشرتی  رفاه  که  جداسازی  نوع  این 

دارد به این شکل است که در مراکز شهرها یا مراکز خرید یک 

شود.  راحت تر  عابرین  تردد  تا  می گردد  ایجاد  پیاده  خیابان 

برای  روگذرها  یا  و  زیرگذرها  احداث  نیز  عمودی  جداسازی 

سهولت جابه جایی عابران است. همه این اقدامات در جهت 

اطمینان خاطر عابر پیاده انجام می گیرد. اطمینان خاطر عابر 

پیاده امروزه به یک هدف مهم طراحی منظر و خیابان تبدیل 

شده است. شکل بندی خیابان ها باید به گونه ای باشد که دید 

استقرار  که  کند  تامین  پلیس  و  عابر  برای  مانعی  بدون  و  باز 

به  از شکل بندی ساختامن ها  پرهیز  و  زیاد  ارتفاع  در  چراغ ها 

این هدف کمک می کند.

	o به هم پیوستگی

انسجام  پیاده راه ها  در  شده  تاکید  موضوعات  از  یکی 

انسجام  و  پیوستگی  هم  به  بنابراین  می باشد.  پیاده راه  شبکه 

تجاری،  مراکز  پارک ها،  از جمله  در همه جا  پیاده  مسیر های 

باید در نظر گرفته شود. تجربه نشان  مدارس، خیابان ها و... 

می دهد که بلوک های بزرگ با خیابان های پهن مکان مناسبی 

که  در حالی   می کند  را دلرسد  آن ها  و  عابرین منی باشد  برای 

بلوک های کوچک با خیابان های باریک برای جابه جایی پیاده 

مناسبت هستند.

	o دسرتسی

مهم ترین  از  پیاده  عابرین  برای  دسرتسی  کردن  فراهم 

موارد در سهولت پیادگان می باشد. اصوال دسرتسی ها باید از 

خوانایی الزم برخوردار باشند و حرکت مردم از مبدا به مقصد 

را همراه با ایمنی کامل تضمین مناید. ابعاد دسرتسی پیاده به 

ساختار فضایی محله و شهر ارتباط مستقیم دارد و نیاز است 

که برای سهولت دسرتسی طراحی و برنامه ریزی فضایی انجام 

شود. انجام سهولت در دسرتسی با احداث پل های زیر گذر یا 

روگذر با هزینه های زیاد و امکانات بیشرتی همراه است. 

از  آمریکایی کمرت  و  اروپایی  در حال حارض در کشورهای 

پل های عابر پیاده استفاده می کنند و بیشرت به سمت آرام سازی 

نواحی با کاهش رسعت ماشین ها پیش می روند.

تصویر 1: استفاده از تابلو های هشدار دهنده در راستای 
افزایش ایمنی پیاده
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	oخوانایی

پیاده رو ها عرصه هایی عمومی اند که می توانند گزینه های 

عرضه  آن ها  به  مردم  زندگی  کیفیت  ارتقای  برای  را  متنوعی 

که  گزینه هایی  منافع  از  می توانند  موقعی  مردم  اما  دارند. 

سازمان  بتوانند  که  گیرند  بهره  می دارند،  عرضه  را  کیفیت  آن 

پرداخنت  کنند.  درک  می گذرد،  آنجا  در  که  را  آنچه  و  فضایی 

به وجه عینی منظر در پیاده راه آن را به محیطی خوانا و واجد 

محیط  در  زیبایی  و  پاکیزگی  کرد.  خواهد  تبدیل  کیفیت 

پیاده راه، امکان حضور پذیری و استفاده از فضای آن را افزایش 

خواهد داد و در انتها پیاده راه باید با ایجاد احساس نظم بین 

اجزا، آن را به عنوان فضایی متناسب به بیننده عرضه کند؛ به 

عبارت دیگر باید فضای پیاده راه واجد کیفیت تناسبات برصی 

باشد ]3[.

	oرسزندگی

مؤلفه  دو  عنوان  به  را  فعالیت پذیری  و  تنوع  بتوان  شاید 

تأثیرگذار در رسزندگی فضاهای شهری دانست. یکی از راه های 

رسیدن به تنوع، به کار گرفنت منادهای شهری اند که بر گرفته 

به  می گردند،که  تعریف  بافت  ارزش های  و  موجود  کالبد  از 

خوانایی مسیر افزوده و آن را به مناد تبدیل می کند. 

ایجاد  پیاده راه ها،  تنوع  و  رسزندگی  عوامل  دیگر  از 

کاربری های متنوع و متناسب با هر سکانس پیاده راه، استقرار 

را در پی دارد  تداوم حضور شهروند  کاربری های خدماتی که 

مبلامن  تنوع  فراغت،  اوقات  کاربری های  استقرار  همچنین  و 

تأکید  و  بدنه ها  مسیر  روشنایی  هامهنگی  و  مسیر  طول  در 

روشنایی روی عنارص و بناهای شاخص می باشد. 

از آنجایی که فعالیت ها و کنش های متفاوت به راحتی بر 

تغییر  و...  زمان  نیاز،  اساس 

پیاده  طراحی  در  می کنند، 

مناسب  انعطاف  از  بایستی 

گوناگونی  باشند.  برخوردار 

داللت  فضا  تجربه  )تنوع( 

محیطی  ویژگی های  بر 

واجد  که  می کند  مکان هایی 

معانی  و  استفاده ها  فرم ها، 

تولید  و  تأمین  با  جاذب  متنوع  کاربری های  باشند؛  گوناگون 

کیفیت  این  پیاده راه  فضای  در  پیاده،  حرکت  جریان های 

و  اختیاری  فعالیت های  راستا،  این  در  می آورند.  فراهم  را 

تفریحی، بخش قابل توجهی از فعالیت های اجتامعی را باید 

در پیاده راه ها در بر گیرند که در شکل گیری این مفهوم در این 

فضا بایستی دقت الزم به عمل آید ]3[.

معیارهای طراحی مسیر های دوچرخه سواری
برای طراحی مسیر های دوچرخه سواری در مناطق مختلف 

کاربرد  با  که  است  الزامی  مناسب  و  استاندارد  اصولی  رعایت 

بهینه  نتایج  به  می توان  مسیر ها  احداث  و  طراحی  در  آن ها 

دست یافته و همچنین به تبع آن زمینه های گسرتش استفاده 

از دوچرخه فراهم گردد. ایمنی، رعایت شیب طولی، پیوستگی، 

زیبایی، راحت بودن و... از موارد مهم می باشد که بطور مجزا 

برای هر کدام از انواع مسیر های حمل ونقل فعال به آن پرداخته 

شده است ]4[. 

	oایمنی مسیر

وضع ترافیکی وسایل نقلیه موتوری و فرشدگی آن در شهر 

تصویر 3: استقرار کاربری های اوقات فراغت درکالبد تاریخی 

به  از راه های رسیدن  یکی 

منادهای  گرفنت  کار  به  تنوع، 

از  گرفته  بر  که  شهری اند 

ارزش های  و  موجود  کالبد 

به  می گردند،که  تعریف  بافت 

خوانایی مسیر افزوده و آن را به 

مناد تبدیل می کند. تصویر 2: اولویت دهی به عابر پیاده و سهولت دسرتسی به 
مد های مختلف حمل و نقلی
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به گونه ای است که دوچرخه سواران برای جلوگیری از صدمه 

یکی  بنابراین  می کنند.  سفر  نقلیه  وسیله  این  با  کمرت  دیدن 

باید برای طراحی مسیر های دوچرخه در  از عوامل مهمی که 

نظر گرفته شود ایمنی مسیر می باشد که برای این منظور باید 

از تداخل و برخورد مسیر های دوچرخه و وسایل نقلیه موتوری 

تردد  حجم  که  محدوده هایی  در  و  کرد  اجتناب  امکان  حد  تا 

دوچرخه زیاد است. 

رسعت وسایل نقلیه موتوری تا حد ممکن پایین نگه داشت. 

همچنین مسیرها خصوصا مسیر های مشرتک باید طوری باشند 

که موتورسوران و دوچرخه سواران را از جهت مسیر آگاه کنند.

در این زمینه عالمت ها و عکس های مناسب در جاده مشخص 

می کند که دوچرخه سواران از کدام مسیر حرکت منایند. 

	o رعایت شیب طولی مسیر

مختلف  رشایط  در  شهری  محیط های  اینکه  به  توجه  با 

نیز  جغرافیای  موقعیت  لحاظ  از  و  گرفته اند  قرار  توپوگرافی 

با  مسیر های حمل ونقل  در طراحی  بنابراین  می باشند  متنوع 

رسی  یک  رعایت  دوچرخه  مانند  وغیر موتوری  موتوری  وسایل 

ایمنی مسیر و آسان  افزایش  باعث  از عوامل رضورت دارد که 

بودن مسیر نیز می گردد. هر چه شیب زیادتر باشد، طول مسیر 

ارقام  طبق  طولی  شیب  تقریبی  مقدار  شود،  کوتاه تر  می باید 

استاندارد در حدود 2 درصد تا 500 مرت، 3 در صد تا 200 مرت 

و 5 در صد تا 50 مرت طول است. 

	oراحت و آسان بودن مسیر

اجتامع  از  گروه هایی  می گردد  باعث  مسیر  بودن  آسان 

که دارای توانایی جسامنی محدودتری هستند، بتوانند از آن 

مستقیمی  رابطه  مسیر  بودن  آسان  و  راحتی  کنند.  استفاده 

وضعیت  مسیر،  کوتاهی  کف سازی،  بودن  محکم  و  صاف  با 

روشنایی مسیر در طول شبانه روز، وضعیت آب وهوا )بارش، باد 

و آفتاب ( و نحوه مقابله با آن و مهم ترین نکته، قابلیت استفاده 

آسان از دوچرخه در ارتباط با وسایل نقلیه عمومی است. 

	oپیوستگی مسیر

لحاظ  از  دوچرخه  حرکت  مسیر  بودن  ممتد  و  پیوستگی 

به  شهر ها  سطح  در  که  متنوعی  کاربری های  کردن  مرتبط 

صورت پراکنده ایجاد شده است بسیار قابل اهمیت می باشد 

و موجب سهولت دسرتسی ها برای دوچرخه سوار می گردد. از 

ایمنی مسیر  افزایش رضیب  پیوسته موجب  طرفی مسیر های 

رعایت  نتیجه  می گردد.در  استفاده کنندگان  خاطر  امنیت  و 

دوچرخه سواری  گسرتش  برای  مهمی  عامل  مسیر  پیوستگی 

بر  پیوستگی  اصل  می باشد.  تعداد دوچرخه سواران  افزایش  و 

روی کامل بودن شبکه حمل ونقل مخصوص دوچرخه، اتصال 

و  پارکینگ  بودن  فراهم  نقلیه عمومی  ایستگاه های وسایل  به 

ایجاد رشایط و امکاناتی برای یافنت مسیر مورد نظر دوچرخه 

سوار در طول مسیر است.

	oزیبایی مسیر

نسبی  بودن  پایین  یا  و  دوچرخه  تردد  رسعت  به  توجه  با 

دوچرخه  تردد  به  نسبت  پیرامونی  محیط  به  توجه  آن،  رسعت 

پیرامونی  محیط  به  توجه  آن،  رسعت  نسبی  بودن  پایین  یا  و 

بنابراین  است،  بیشرت  موتوری  نقلیه  وسایل  با  تردد  به  نسبت 

لزوم رعایت زیبایی مسیر و تنوع آن، اهمیت زیادی دارد. در 

ضمن مسیرها باید به مبلامن شهری، فضای سبز و محل هایی 

اهمیت  قابل  نکته  باشد.  مجهز  عالیم  و  دوچرخه  پارک  برای 

این است که زیبایی مسیر از عوامل جذب مسافر دوچرخه سوار 

تصویر 4: استفاده از عالئم در جهت شناسایی و متیز مسیر  
دوچرخه 

تصویر 5: پیوستگی مسیر و عدم رسدرگمی دوچرخه سواران



است این موضوع به خصوص در سفرهای با اهداف تفریح و یا 

خرید بسیار مهم است.

نتیجه گیری 
رشد روز افزون شهرها وجمعیت شهری، افزایش استفاده از 

اتومبیل وآلودگی های شدید آب وهوایی و تبعات آن در زندگی 

انسان امروزی مسائل پیچیده ای را به وجود آورده است که چه 

بسا راهکارهای آن در گذشته به وفور دیده می شود. ازجمله در 

مورد مشکالت حمل ونقل و ترافیک شهری، می توان حمل ونقل 

داده  قرار  توجه  مورد  را  دوچرخه سواری(   _ )پیاده روی  فعال 

بافت  در  اصولی  و  مناسب  فضاهای  و  مسیرها  گسرتش  با  و 

مناطق مختلف شهری موجبات آسودگی ساکنین آن را فراهم 

آورد. در این رابطه گسرتش مسیر های دوچرخه سواری، فضای 

آن ها  توسعه  برای  استاندارد  معیار های  رعایت  و  پیاده راه ها 

می تواند بسیار مفید واقع گردد. با مطالعه این عوامل و معیارها 

مشخص می گردد که از جمله معیار های مناسب در طراحی؛ 

بودن  و آسان  ایمنی مسیر، رعایت شیب طولی مسیر، راحت 

رسزندگی  و  خوانایی  مسیر،  زیبایی  مسیر،  پیوستگی  مسیر، 

می باشد که الزاماً باید با توجه به موقعیت مکانی و جغرافیایی 

یا غیر شهری رعایت گردد. مشخص است  محیط های شهری 

که طراحی مناسب محیط ها برای شیوه های حمل ونقل فعال 

در چگونگی دستیابی ما به روشی که باعث کاهش آلودگی ها 

کمک  شود،  مردم  برای  سالمتی  بهرت  نتایج  به  منجر  و  شده 

کرده و در عین حال اجتامعات ما پاک و رسزنده تر می شوند. 

طراحی هرچه بهرت محیط های حمل ونقل فعال رسمایه گذاری 

می رساند.  حداکرث  به  را  فعال  حمل ونقل  زیرساخت های  در 

مزایای این کار شامل حال همه ی شهروندان و موجب تشویق 

و ترغیب هر چه بیشرت آن ها برای استقاده از حمل ونقل فعال 

می شود.

 منابع و مآخذ

[1  ]. Active Transportation Design Guide, British 
Columbia, Ministry of Transportation and Infrastruc-
ture,2019

پايدار  توسعه  در  پياده  هاي  محور  "نقش  مریم،  فرخی   .]2[

شهرها" ، اولني هاميش توسعه ی شهری پايدار در ايران، پاییز 

1389

تحلیل  و  "بررسی  سودابه،  متری  شهاب،  عباس زاده،   .]3[

راه ها  پیاده  فضایی  کیفیات  بهبود  بر  تأثیرگذار  مؤلفه های 

موردی؛  مطالعه  اجتامعی  تعامالت  سطح  افزایش  منظور  به 

پژوهشی  علمی  فصلنامه  تربیز"،  ولیعرص  و  تربیت  محورهای 

مطالعات شهری، شامره چهارم، پاییز 1391

و  گزينی  مكان  معيارهای  عفت،  فتحی  مسعود،  تقوایی   .]4[

طراحي مسريهای دوچرخه سواری )با تأكيد بر شهر اصفهان(، 

جامعه شنايس كاربردی، سال بيست و دوم، ، شامره سوم ، پاييز 

1390

در  مناسب  معیار های  جمله  "از 
شیب  رعایت  مسیر،  ایمنی  طراحی؛ 

مسیر،  بودن  آسان  و  راحت  مسیر،  طولی 

خوانایی  مسیر،  زیبایی  مسیر،  پیوستگی 

با  باید  الزامًا  که  می باشد  سرزندگی  و 

جغرافیایی  و  مکانی  موقعیت  به  توجه 

رعایت  شهری  غیر  یا  شهری  محیط های 

گردد."
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نحوه  در  تحول شگرفی  اتومبیل  پیدایش  و  بیستم  قرن 

بدین  منود.  ایجاد  افراد  سفر  و  رفت وآمد 

افزایش  اتومبیل  با  رفت وآمد  که  صورت 

حمل ونقل  مدهای  سایر  از  استفاده  و 

یافت.  کاهش  دوچرخه  جمله  ار  غیرموتوری 

کاربری ها،  نظام  تغییر  و  شهرها  گسرتش 

مطابق با نگرش های نوگرایانه رکورد استفاده 

بارزترین  واقع  در   .]2[ کرد  تشدید  را  آن  از 

مدرن  شهرهای  در  حمل و نقل  حالت 

خودروهای شخصی بوده و برنامه ریزی و ساخت عملکردهای 

غیره،  و  خرید  مراکز  مدارس،  بیامرستان ها،  مانند  اجتامعی، 

غالباً براساس این امر صورت می گرفت که یک ماشین چگونه 

می تواند به آن برسد و در نزدیکی آن پارک کند. با این حال، 

با توجه به تاریخچه کوتاه اتومبیل، می توان به راحتی فهمید 

که چرا باعث ایجاد مشکالت ترافیکی زیادی می شود ]5[. لذا 

با گسرتش استفاده از خودروهای شخصی و مسائل ترافیکی 

نفت،  بها ی  افزايش  با   1970 سال  از  بعد  نیز  و  آن  متعاقب 

بحران انرژ ی و زیست محیطی، موضوع رصفه جویی در مرصف 

سوخت، کاهش استفاده از خودرو شخصی و افزایش استفاده 

از مدهای دوست دار محیط زیست به عنوان بخشی از سامانه 

در  مدها  این  برا ی  الزم  تسهيالت  ايجاد  و  شهری  حمل ونقل 

کشورهای توسعه یافته مطرح و بر پياده رو ی، دوچرخهسوار ی 

و حملونقل عمومی در سامانه حملونقل شهر ی به عنوان 

حل  برا ی  پذيرفتهشده  جهانی  راهربد  یک 

تاکید  كشورها،  شهر ی  حملونقل  مشكالت 

شهری  ایجاد  قبیل  از  موضوعاتی   .]1[ شد 

به   1980 دهه ی  در  پایدار  توسعه  و  سامل 

منجر  شخصی  اتومبیل  از  استفاه  در  تعدیل 

از  منزله ی بخشی  به  با دوچرخه  تردد  و  شد 

رسمیت  شهری،  درون  حمل ونقل  سیستم 

بخشید ]2[. عالوه بر کلیدواژه های شهر سامل، توسعه پایدار، 

یک  عنوان  به  نیز  فعال  حمل ونقل  و...  پایدار  حمل ونقل 

است.  شده  مطرح  شهرها  در  پایدار  حمل ونقل  تحقق  راهربد 

که  است  پیاده رو ی  و  دوچرخهسوار ی  شامل  فعال  حملونقل 

از یک  انتقال  انرژ ی خودشان در  از  تا  را درگیر میکند  افراد 

زیاد  دالیل   21 قرن  در  کنند.  استفاده  دیگر  مکان  به  مکان 

دارد.  وجود  دوچرخه سواری  به  تشویق  برای  قانع کننده ای  و 

نتایج پژوهش ها حاکی از آن است که کاهش ناامنی، افزایش 

پزشکی،  و  بهداشتی  هزینه های  کاهش  جسامنی،  سالمت 

کاهش هزینه های حمل ونقل، کاهش آلودگی هوا و رسوصدا، 

کاهش ترافیک و کاهش هزینه پارک ماشین در اثر حمل ونقل 

شهرهای  از  بسیاری  در  امروزه   .]3[ می آید  دست  به  فعال 

ا� و ارتباط آن با حمل ونقل فعال ا� و ارتباط آن با حمل ونقل فعالتعر یف دوچرخه اش�ت تعر یف دوچرخه اش�ت

دانشجوی کارشنایس ارشددانشجوی کارشنایس ارشد
از ازبرنامه ریزی شهری دانشگاه ش�ی برنامه ریزی شهری دانشگاه ش�ی

زهرازهرا
::عباس پورعباس پور

چــــرخچــــرخ

از از مـنمـن

رکابرکاب

از از تــــوتــــو

شامل  فعال  حملونقل 

پیاده رو ی  و  دوچرخهسوار ی 

است که افراد را درگیر میکند 

تا از انرژ ی خودشان در انتقال 

دیگر  مکان  به  مکان  یک  از 

استفاده کنند.
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جهان، تردد با دوچرخه به عنوان یک سیستم مهم جابه جایی، 

روز به روز مورد توجه بیشرتی قرار می گیرد و افراد نه به لحاظ 

ناچاری بلکه به انتخاب خود، این وسیله نقلیه مفید و با رصفه 

ورزش  و  فراغت  اوقات  گذران  از  گوناگون  موقعیت های  در  را 

گرفته تا تردد به منظور خرید، کار و تحصیل جایگزین اتومبیل 

شخصی کرده اند، زیرا در سفرهای کوتاه شهری تا مسافت 5 

متوسط  رسعت  از  دوچرخه  متوسط  رسعت  معموال  کیلومرت، 

دیگر وسایل نقلیه موتوری بیشرت است ]2[. یکی از روش هایی 

)مد  سفر  شیوه  یک  عنوان  به  دوچرخه  از  می توان  آن  در  که 

سفر( در سفرهای درون شهری استفاده منود، سیستم دوچرخه 

اشرتاکی است.

 Bike-Sharing( اشتراکی  دوچرخه  سیستم های 
:BSS یا به اصطالح ) Systems

در  که  هستند  عمومی  حمل ونقل  خدمات  سیستم های 

برای  دوچرخه ها  آن  در  و  می شوند،  راه اندازی  شهری  مناطق 

استفاده مشرتک در دسرتس عموم قرار می گیرند. دوچرخه ها 

به همراه ایستگاه ها و همچنین مسیرهای سفر با دوچرخه در 

را  نوعی شبکه حمل ونقل هوشمند  می توانند  ایستگاه ها  بین 

ناوگان  عنوان  به  اشرتاکی  دوچرخه  ]6[. طرح  دهند  تشکیل 

استفاده ی کوتاه مدت از دوچرخه توسط افراد، یکی از ابتکارات 

شهرها  در  دوچرخه سواری  موانع  بردن  بین  از  برای  دولت ها 

می باشد. در واقع طرح دوچرخه اشرتاکی، یک طرح اجاره ای 

به  دوچرخه  ایستگاه  یک  از  سفر  برای  دوچرخه  کوتاه مدت 

اشرتاکی،  دوچرخه  می باشد.  شهر  یک  در  دیگر  ایستگاهی 

خدمات حمل ونقل غیر موتوری ای هستند که قابلیت سفرهای 

مالکیت  به  احتیاج  بدون  را  نقطه  به  نقطه  و  کوتاه  فاصله  با 

دوچرخه را فراهم می کنند ]4[. سیستم های دوچرخه اشرتاکی 

به افراد اجازه می دهد که دوچرخه  را از ایستگاه های اجاره که 

درون شهر قرار گرفته اند، اجاره کرده و از آن ها برای سفر کوتاه 

استفاده کنند؛ و سپس دوچرخه را به ایستگاه دیگری در هامن 

شهر بازگردانند ]7[. به طور کلی، افراد می توانند دوچرخه را از 

ایستگاه های اطراف قرض بگیرند و سپس آن ها را به هر ایستگاه 

مسائل  مورد  در  نگرانی  بدون  بازگردانند.  شهر  در  دیگری 

مربوط به پارکینگ، BSS ها به یک گزینه مهم برای سفرهای 

کوتاه شهری، هم برای ساکنان محلی و هم برای گردشگران 

تبدیل شده اند. با توجه به نیاز وسایل نقلیه حمل ونقل عمومی 

سبز و کم کربن امروزه، BSS ها در بسیاری از شهرهای بزرگ 

شیکاگو،  مثال  عنوان  )به 

نیویورک، سن فرنسیسکو( 

به  و  شده  راه اندازی 

موفقیت چشمگیری دست 

از  بسیاری  در  یافته اند. 

BSS ها، دوچرخه ها مجهز 

به سنسورهای الکرتونیکی 

می توانند  که  هستند   GPS ردیابی  دستگاه های  و  پیرشفته 

نظر  تحت  را  نقلیه  وسایل  متوسط  رسعت  و  ترافیکی  رشایط 

کلی  زمان  می توانند  مردم  اطالعات،  تبادل  از طریق  بگیرند. 

سفر را بدانند و مسیر سفر خود طراحی کنند. 

این  از  استفاده  به  مردم  تشویق  منظور  به  این،  بر  عالوه 

سیستم، BSS ها معموالً خدمات را بصورت رایگان یا با هزینه 

مسافرتی  نیاز  به  بسته  می دهند.  ارائه  کم  بسیار  خدمات 

بلیط یک  یا  بلیط عضویت ساالنه  خاص، مشرتیان می توانند 

برای  را  دقیقه ای  دو سفر 30  که هر  کنند.  را خریداری  روزه 

دقیقه   30 از  طوالنی تر  سفرهای  و  می کنند  امکان پذیر  افراد 

به هزینه های بیشرت منجر می شوند. برای جلوگیری از اشغال 

طوالنی مدت غیر منطقی دوچرخه توسط افراد، محدود کردن 

اکرث  توسط  که  است  معمول  روال  یک  دوچرخه سواری  زمان 

سفرهای  برای  بنابراین،  می شود.  استفاده  موجود  های   BSS

به  می کشد،  طول  دقیقه   30 از  بیش  که  طوالنی  مسافت 

و  گشت  برای  روز  متام  دوچرخه ای  سفر  یک  مثال،  عنوان 

برای  گذار، مشرتیان چنانچه منی خواهند هزینه های اضافی 

دوچرخه بپردازند، باید پیشاپیش مسیر سفر را طراحی کرده و 

در هر صورت به طور مرتب، دوچرخه خود را در ایستگاه ها برای 

هر 30 دقیقه تغییر دهند ]6[. برنامه های دوچرخه اشرتاکی 

اصلی  تفاوت  است.  شهری  حمل ونقل  در  جدیدی  گرایش 

برنامه دوچرخه اشرتاکی با اجاره دوچرخه به طور منظم در این 

است که امکان تهیه دوچرخه در یک ایستگاه و بازگشت آن در 

دوچرخه اشرتاکی، خدمات 

موتوری ای  غیر  حمل ونقل 

هستند که قابلیت سفرهای با 

نقطه  به  نقطه  و  کوتاه  فاصله 

مالکیت  به  احتیاج  بدون  را 

دوچرخه را فراهم می کنند.
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دارد  وجود  دیگر  ایستگاه  هر 

]8[. در تعدادی از برنامه های 

آن  از  که  اشرتاکی  دوچرخه 

 BSS پنجم  نسل  عنوان  تحت 

قادرند  افراد  می شود،  یاد  ها 

را  دوچرخه  سفر  انتهای  در 

نیز  عمومی  مکان های  در 

سیستم  آن  به  که  کنند  رها 

dockless گفته می شود. افراد 

می توانند انگیزه هایی متفاوتی 

برای انتخاب سیستم دوچرخه اشرتاکی به جای سایر روش های 

اقتصادی،  دالیل  راحتی،  جمله  از  باشند،  داشته  حمل ونقل 

اشرتاکی  دوچرخه  سیستم  غیره.  و  سفر،  هدف  سفر،  فاصله 

در  بر رصفه جویی  پشتیبانی می شود. عالوه  دولت  توسط  نیز 

بر  مثبت  تأثیر  اشرتاکی  دوچرخه  سیستم  انرژی، 

نشان  تحقیقات  هم چنین  دارد.  شهروندان  سالمت 

داده که سیستم دوچرخه اشرتاکی در سال 2012 به 

74 میلیون دقیقه فعالیت بدنی در لندن منجر شده 

است؛ به عالوه احتامل صدمه دیدن دوچرخه سواران 

از  کمرت  مراتب  به  اشرتاکی  دوچرخه  سیستم  در 

در  این،  بر  عالوه  است.  شخصی  دوچرخه سواری 

یک  عمومی،  حمل ونقل  شیوه های  دیگر  با  مقایسه 

را  هزینه کمرتی  اجرا  برای  سیستم دوچرخه سواری 

به دولت تحمیل می کند. در نتیجه، سیستم دوچرخه اشرتاکی 

روز به روز بیشرت محبوب شده و تعداد پروژه های اجرا شده آن در 

رسارس جهان رو به افزایش است ]9[. یکی از اشکاالت وسایل 

نقلیه عمومی که دوچرخه به خوبی آن را پوشش می دهد، این 

است که معموال مسافت های ابتدایی و انتهایی سفر را پوشش 

منی دهد. سیستم دوچرخه اشرتاکی به اصطالح مشکل "مایل 

آخر " را برطرف می کند. مقصود از مایل آخر فاصله بین منزل و 

ایستگاه حمل ونقل عمومی و نیز ایستگاه تا محل کار می باشد 

که ممکن است برای پیاده روی زیاد از حد طوالنی باشد ]10[. 

دوچرخه های اشرتاکی معموال راه حلی سازگار با محیط زیست 

بالقوه ای  توانایی  از  بنابراین  و  هستند  مشکل  این  حل  برای 

برای ایفای نقشی مهم برای برطرف منودن این کاستی  موجود 

در سامانه های حمل ونقل عمومی برخوردار است که می تواند 

عمومی  حمل ونقل  از  استفاده  به  شهروندان  تشویق  موجب 

شود.

نحوه فعالیت سیستم دوچرخه اشتراکی: 
اشرتاکی  دوچرخه  سیستم  از  استفاده  عظیم  محبوبیت 

شده  سیستم هایی  چنین  از  فزاینده ای  تعداد  ظهور  به  منجر 

را  نرم افزاری  ابتدا  کاربر  سیستم  این  از  استفاده  برای  است. 

بر روی تلفن همراه خود نصب می کند، سپس هزینه استفاده 

در  و  منوده  پرداخت  مجازی  حساب  یک  به  را  دوچرخه  از 

به  دوچرخه  قفل  می مناید.  انتخاب  را  دوچرخه  دسرتس ترین 

وسیله نرم افزار باز شده و کاربر از دوچرخه استفاده می مناید. 

از  پس  که  می دهند  کاربر  به  را  امکان  این  سیستم ها  این 

نوع  این  که  از شهر،  در هر مکان  را  آن  از دوچرخه،  استفاده 

سیستم در آن وجود دارد، در یک مکان عمومی رها کند. پس 

از استفاده دوچرخه را در محلی از شهر می گذارد و دوچرخه 

راه حل حمل ونقل، اشرتاک  نوع  این  به  مجددا قفل می شود. 

دوچرخه dockless یا بدون ایستگاه گفته می شود ]11[.

سیستم دوچرخه اشرتاکی در بسیاری از کشورهای جهان 

نقشه  مطابق  است.  داشته  متفاوتی  بازخوردهای  و  اجرا شده 

 ،)The Bike-sharing World Map( جهانی دوچرخه اشرتاکی

اروپا، آمریکا و آسیای رشقی بیشرتین میزان برنامه های دوچرخه 

کشورهای  و  روسیه  آفریقا،  و  درآورده اند  اجرا  به  را  اشرتاکی 

متحده  امارات  آذربایجان،  عربستان،  ایران،  شامل  خاورمیانه 

عربی و... از سهم کمرتی برخوردار هستند.

وسایل  اشکاالت  از  یکی 

دوچرخه  که  عمومی  نقلیه 

پوشش  را  آن  خوبی  به 

این است که معموال  می دهد، 

مسافت های ابتدایی و انتهایی 

منی دهد.  پوشش  را  سفر 

به  اشرتاکی  دوچرخه  سیستم 

اصطالح مشکل "مایل آخر " را 

برطرف می کند.



به نظر می رسد کشورهای خاورمیانه هنوز بر مزیت های این 

سیستم و تاثیر بسزای آن بر بهبود سیستم حمل ونقل شهری 

نقشه جهانی دوچرخه اشرتاکی  نیستند. چرا که مطابق  آگاه 

تعداد پروژه های دوچرخه اشرتاکی به اجرا در آمده در خاورمیانه 

در مقابل کشورهای اروپایی و آسیای رشقی بسیار ناچیز است.

طی سال های گذشته در تعدادی از شهرهای ایران برنامه 

در  مثال  عنوان  به  است.  آمده  در  اجرا  به  اشرتاکی  دوچرخه 

اوایل سال 1388، طرح آزمایشی دوچرخه اشرتاکی در منطقه 

نیز  به کار منود. در سال 1397  آغاز  تهران  هشت شهرداری 

دوچرخه اشرتاکی با پشتیبانی رشکت پاک چرخ ایرانیان با نام 

تجاری بیدود وارد تهران شد ]14[. برنامه دوچرخه اشرتاکی 

با 128  و  مشهد در سال 2012 )1391 ه.ش( تأسیس شد 

می پردازد  خدمات  ارائه  به  دوچرخه   2300 حدود  و  ایستگاه 

]12[. در تاریخ 28 آذر ماه 1398 از دوچرخه اشرتاکی نسل 

چهار شیراز با پشتیبانی رشکت پاک چرخ ایرانیان با نام تجاری 

بیدود رومنایی شد و روزانه تعدادی از افراد از این دوچرخه ها 

استفاده می کنند. این سیستم با 25 ایستگاه که غالب آن ها 

در محدوده منطقه یک شهرداری شیراز واقع  شده اند، به ارائه 

خدمات می پردازد.
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• چی شد که به فکر برگزاری رویداد رکاب افتادید؟

"حقیقتش کافه ما در بخش مرکزی شهر شیراز قرار گرفته 

و فاصله نسبتا کمی با دانشگاه ها  داریم. جدا از این ها، کافه ها 

افراد  برخاست  و  نشست  و  رفت و آمد  محل  معمول،  طور  به 

به  حاال  نیست.  کم  اصال  افراد  این  تعداد  که  هسنت  زیادی 

دلیل موقعیت قرار گیری کافه ما در سطح شهر، اگر هر کسی 

بخواد با خودروی شخصیش به ما رس بزنه، باعث شلوغی بیش 

از حد شهر و ایجاد مشکل در روند کسب و کارها میشه )چرا 

که این کار باعث میشه اگر برای مثال، فردی تصمیم به اومدن 

به کافه رو داشته باشه، به دلیل شلوغی و ازدحام این قسمت، 

از تصمیم خودش منرصف بشه(. بنابراین، ما تصمیم گرفتیم 

از  استفاده  و  بدیم  ترویج  رو  از دوچرخه  استفاده  فرهنگ  که 

دوچرخه، به جای گرفنت یه کورس تاکسی برای مسافت های 

کوتاه، تشویق کنیم."

• استقبال از این رویداد تا چه اندازه بوده و آیا در این مدت 
حمایتی هم دریافت کردید؟

فعالیت  رشوع  از  قبل  هفته  یک  رکاب،  "رویداد 

که خب خداروشکر  برگزار شد  بیدود  اشرتاکی  دوچرخه های 

با استقبال خیلی خوبی همراه بود. در حال حارض، با رشوع 

رکاب،  رویداد  بیشرت  برگزاری  و  بیدود  دوچرخه های  فعالیت 

به  دوچرخه  از  استفاده  فرهنگ  از  مردم  استقبال  مطمعناً 

رو  رکاب  رویداد  ما  میشه.  بیشرت  شخصی  خودروهای  جای 

جدا از شهرداری و رشکت بیدود رشوع کردیم، اما این بار،که 

افزایش  با  بیدود  میشه، رشکت  برگزار  داره  بار هست  دومین 

سه برابر تعداد دوچرخه های اشرتاکی خودش در ایستگاه های 

ما رو حامیت کرده... موضوع دیگه ای در رویداد  اطرافمون، 

در  بانوان  و  اقایان  زدن  رکاب  هستیم،  اون  دنبال  به  رکاب 

و  دوچرخه  بگم،  بخوام  دقیق تر  اگه  هست.  همدیگه  کنار 

دوچرخه سواری منحرصا مخصوص اقایان و یا بانوان نیست و 

هر کسی، با هر سنی، می تونه از دوچرخه استفاده کنه. "

• هدف نهایی رویداد رکاب چی هست؟

"رکاب این فرصت رو فراهم می کنه که متام اعضای یک 

این  توی  بتونن  و پرس،  مادر  و چه  و دخرت  پدر  خانواده، چه 

فواید  از  بتونه  جامعه  هم  و  افراد  هم  و  کنن  رشکت  رویداد 

دوچرخه سواری در دنیای امروز جایگاه ویژه ای در سیستم حمل ونقل شهری پیدا کرده است. شهرهای بزرگ جهان که با بحران هایی قبیل 

آلودگی هوا، تراکم جمعیتی، هزینه باالی سوخت مرصفی و ... روبرو هستند، به دوچرخه سواری روی آورده اند.

با  این رو شهرداری شیراز  از  روبروست.  و حمل ونقلی  زیست محیطی  و  مشکالت  با مسائل  و  نبوده  این دسته شهرها جدا  از  نیز  شهر شیراز 

رویکرد جهانی به سوی پیاده محوری و  دوچرخه سواری روی آورد؛ طراحی و ایجاد مسیرهای دوچرخه و بهره مندی از سیستم دوچرخه های اشرتاکی 

ترویج  پویش های مردمی متعددی جهت  از همین جهت  روبرو شد.  استقبال نسبی شهروندان  با  بوده است که  این شهرداری  اخیر  اقدامات  از 

دوچرخه سواری در بین جوانان، نوجوانان و کودکان جاری شد. از جمله این پویش ها می توان به رویداد رکاب در شیراز اشاره کرد که از پاییز سال 

1398 در شیراز رشوع و با استقبال خوبی روبرو شد. ایده اصلی از کافه های شهر بود و در جهت استفاده از مسیرهای احداثی دوچرخه، مسیریابی 

و مکان یابی شد. تا به امروز 7 رویداد از این برنامه اجرا شده که مبدأ و مقصد متام حرکت ها از کافه های شهر بوده است. می توان پیش بینی کرد 

که دوچرخه سواری در شهر شیراز به زودی به عنوان یک مد حمل و نقل تبدیل می شود نه تنها تفریح یا رسگرمی. در ادامه مصاحبه ای با متولی این 

رویداد جناب آقای اشتیاقیان و تعدادی از رشکت کنندگان در این رویداد صورت گرفته است؛

گزارش رویداد دوچرخه سواری رکابگزارش رویداد دوچرخه سواری رکاب

دانشجویان کارشنایس مهندیس شهرسازی و دانشجویان کارشنایس مهندیس شهرسازی و 
از ازکارشنایس ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه ش�ی کارشنایس ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه ش�ی

سپهرسپهر
یدالّلهییدالّلهی

::

َِِ پا در رکاب  پا در رکاب شیرازشیراز نعمت الّلهینعمت الّلهی
، آیدا، آیدا
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باعث  رویداد،  این  انشاللّه  کنن.  استفاده  دوچرخه سواری 

از  کمرت  استفاده  و  بیشرت  دوچرخه سواری  به  مردم  تشویق 

خودروهای شخصی بشه."

رویداد  این  در  که  افرادی  از  نفر  چندین  با  ادامه،  در 

این  در  داشتیم.  کوتاه  گفت  و  یک گپ  بودند،  کرده  رشکت 

گپ و گفت ها، هر کدام از افراد نقطه نظراتی درباره رویداد 

رکاب، دوچرخه سواری و مشکالت و موانعی که سبب می شد 

ارائه  شود،  دامئی  فعالیت  یک  آن ها  برای  دوچرخه سواری 

دادند.

مصاحبه شونده 1 )بانوی دوچرخه سوار(:
دوچرخه سواری  دفعه  چند  هفته  طول  در  معموال  شما   •

می کنید؟

معموال یکبار، اون هم جمعه ها .

• یکبار! چرا فقط یکبار؟!

تفریح و البته سالمتی.

از دوچرخه  به محل کار  برای رفتن  • چرا مثال 
استفاده نمی کنید؟

اتفاقا محل کار من خیلی از خانه دور نیست و دوست دارم 

از دوچرخه استفاده کنم، اما متاسفانه فرهنگ دوچرخه سواری 

توی جامعه ما هنوز جا نیوفتاده...

• منظورتون از جا نیوفتادن فرهنگ دوچرخه سواری چیه؟؟

هم  و  ذهنی  امنیت  هم  بگم،  بخوام  کلی  طور  به  خب 

برای  شوهرم  با  هم  امروز  دوچرخه سواری.  هنگام  ایمنی 

حضور  که  اومدیم،  رکاب  ایونت  تو  رشکت  و  دوچرخه سواری 

شوهرم باعث ایجاد امنیت ذهنی برام می شه.

• چه اتفاقی بیوفته باعث میشه شما بیشتر دوچرخه سواری 
کنید؟؟

هم  من  مسلام  بشه،  بیشرت  دوچرخه سواران  تعداد  اگر 

بیشرت ترغیب به دوچرخه سواری می شم.

مصاحبه شونده 2 )بانوی معمار دوچرخه سوار(:
• چی شد که امروز برای دوچرخه سواری به اینجا اومدید؟

رویدادها و ایونت ها همیشه برام جذاب هسنت، چون باعث 

میشن با افراد دیگه ای که حاال بنابر عالقه و یا کنجکاویشون، 

مثل من، توی این ایونت ها رشکت می کنن، آشنا بشم.

دوچرخه سواری  ماه  یا  هفته  طول  در  چقدر  حاال  خب   •
می کنید؟

راستش رو بخوام بگم، شاید ماهی یک الی دوبار، اونم اگه 

همچین برنامه ها  و رویدادهایی برگزار بشن.

• چرا اینقدر کم؟!

بخوام  که  منی کنم  امنیت  احساس  اونقدر  هنوز  چون 

خودم تنها بیام و دوچرخه سواری کنم.

بیشتر  رو  منظوتون  میشه  امنیت؟  احساس   •
توضیح بدید؟

اول اینکه مسیرهای دوچرخه سواری در همه 

توی  دوچرخه سواری  و  ندارن  وجود  شهر  جای 

خیابان، به خصوص روزهایی که ترافیک سنگین 

یکبار،  حتی  ترسناکه...  و  سخت  خیلی  باشه، 

تجربه تصادف با خودرو رو دارم که دلیل اصلی دوچرخه سواری 

آماده  هنوز  جامعه  من  نظر  به  اینکه  هم  دوم  نکردنم هست. 

پذیرش دوچرخه سواران، و حاال به طور خاص دوچرخه سواری 

خانم ها نیست. تا این فرهنگ جا بیوفته، زمان میربه.

• آهان درسته. خب ترجیح می دید کجاها توی شهر رکاب 
بزنید؟

ترجیحا توی خیابان نه. هرجا مسیرهای دوچرخه سواری 

حرکت  دوچرخه  مخصوص  الین  توی  مسلام  خب  باشه، 

البته  می کنم. کوچه باغ های قرصدشت هم خوب هسنت که 

من اونقدر احساس امنیت منی کنم توی اون کوچه ها تنهایی 

رکاب بزنم.

دوچرخه و دوچرخه سواری 

منحرصا مخصوص اقایان و یا 

با  کسی،  هر  و  نیست  بانوان 

هر سنی، می تونه از دوچرخه 

استفاده کنه.
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رضوری ترین  و  قدیمی ترین  طبیعی ترین،  پیاده  حرکت 

هنوز  پیاده روی  و  است  محیط  در  انسان  جابه جایی  شکل 

نهفته  جاذبه های  و  ارزش ها  کشف  برای  امکان  مهم ترین 

و  فعالیت   ،]1[ زندگی  در  تحرک  و  شور  احساس  محیط،  در 

ورزش است. پیاده روی به عنوان ابتدایی ترین شکل جابه جایی 

انسان، سودمندی های آشکاری در زمینه تأمین و تداوم سالمت 

فیزیکی افراد دارد.

پیاده راه ها، معابری با باالترین حد نقش اجتامعی هستند 

نقلیه  از وسایل  و  بوده  پیاده  با عابر  که در آن ها  تسلط کامل 

موتوری تنها به منظور رسویس دهی به زندگی جاری در معرب 

جمعی  فعالیت  برای  ابزاری  راه ها؛  پیاده  می شود.  استفاده 

محیطی  کیفیت  شهری،  اقتصاد  با  ارتباط  در  خصوص  به 

با  پیاده راه ها   .]2[،]1[ اجتامعی اند  سالمت  و 

اهداف گوناگون تجاری، فرهنگی، حمل ونقلی، 

سالمتی، تفریحی و گردشگری ساخته  می شوند. 

عنوان  به  سالمت"  "پیاده راه های  بین  این  در 

از  شهروندان،  سالمت  حافظ  شهری  فضاهای 

اهمیت بسزایی برخودار هستند.

شهری،  فضاهای  از  یکی  عنوان  به  سالمت  پیاده راه های 

طور  به  و  پیاده روی  به  بزرگساالن  تشویق  در  مهمی  نقش 

و  پیاده روی  تسهیالت  وجود  دارند.  بدنی  فعالیت  کلی 

دوچرخه سواری در مسیر، کیفیت آن ها و نیز دسرتسی مناسب 

به آن ها از ویژگی های مهمی است که در بسیاری از پژوهش ها 

به عنوان فرصت های تبدیل مسیر به فضای دوستدار فعالیت و 

پیاده روی اشاره شده است ]3[.

کشورهای  سایر  مانند  اخیر  سال  چند  طی  در  نیز  ایران 

است؛  آورده  روی  سالمت  پیاده راه های  طراحی  به  پیرشفته 

هرچند هنوز نیاز به ارتقای کمی و کیفی این نوع پیاده راه ها 

در کشور احساس می شود، اما توجه به این دسته از پیاده راه ها 

نقطه عطفی در راه رسیدن به اهداف بزرگرت تلقی می گردد. در 

ادامه چند مورد از تجربه پیاده راه های سالمت در کشور مورد 

ارزیابی قرار خواهد گرفت.

پیاده راه سالمت باغ بهشت - شیراز
شهرداری شیراز در طول سال های گذشته 

متامی تالش خود را به کار گرفته است تا رسانه 

فضای سبز عمومی را در شهر شیراز باال بربد. 

پیاده راه سالمت باغ بهشت در راستای ارتقای 

ســالمتــــیســالمتــــی

ســــــــــــوی بــــــــه  ســــــــــــویراهـــــــــــی  بــــــــه  راهـــــــــــی 

تجربیات داخیل پیاده راه های سالمتتجربیات داخیل پیاده راه های سالمت

دانشجوی کارشنایس ارشددانشجوی کارشنایس ارشد
از ازطراحی شهری دانشگاه ش�ی طراحی شهری دانشگاه ش�ی

کوثرکوثر
::حسن زادهحسن زاده

با  معابری  راه ها،  پیاده 

باالترین حد نقش اجتامعی 

تسلط  آن ها   در  که  هستند 

و  بوده  پیاده  عابر  با  کامل 

از وسایل نقلیه موتوری تنها 

دهی  رسویس  منظور  به 

معرب  در  جاری  زندگی  به 

استفاده می شود.
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کیفیت فضای سبز شهری و نیز پیاده روی 

ایمن در محیطی پاک با هزینه متلک 64 

میلیون   350 اجرا  هزینه  و  تومان  میلیارد 

تومان، احداث گردیده است. این پیاده راه 

با طولی حدود 2 کیلومرت در بلوار چمران، 

شیراز   6 منطقه  در  و  اعظم،  نهر  روبه روی 

که  سبز  فضای  گسرتش  بر  عالوه  پروژه  این  می باشد.  واقع 

و  در حیات شهر  اختالالت جدی  بسیاری  از  سبب جلوگیری 

در چرخه پاکسازی هوا می شود؛ با ایجاد نشاط و شادابی برای 

شهروندان تاثیر بسزایی در سالمت شهروندان و آرامش روان، 

افزایش بازدهی کاری و باال بردن کیفیت زندگی دارد. 

در اجرای این پروژه  متامی موارد مانند طراحی، زیباسازی 

آلودگی  کنرتل  محلی،  و  اجتامعی  امنیت  افزایش  شهری، 

تعلق  حس  تقویت  شامل  اجتامعی  عملکرد  و  محیط زیست 

نظر  در  اجتامعی  تعامالت  برقراری  و  منطقه  اهالی  بین  در 

باغ ها،  به دلیل وجود  این مسیر،  ایجاد  گرفته شده است. در 

مسیر پیاده راه آسفالت نشده تا طبیعت موجود دست نخورده 

مبلامن  و  کفسازی  لزوم  این حال  با  مباند؛  باقی 

ارتقا  و  عابران  آسایش  افزایش  جهت  مناسب تر 

کیفیت پیاده راه احساس می گردد ]4[.

بوستان  سالمت  و  ورزش  پیاده راه 
وحدت )دراک(– شیراز

بزرگ ترین  از  یکی  دراک  کوهستانی  پارک 

کوه  دامنه  در  و  شیراز  شهر  در  که  است  ایران  بوستان های 

دراک در شامل غرب این شهر قرار دارد. فاز اول این بوستان 

و  یافت  گشایش   1396 تابستان  در  هکتار   580 مساحت  با 

در مراحل بعد به 1000 هکتار افزایش می یابد. این بوستان 

و  تابستان  در  شهروندان  استفاده  برای  کامل  امکانات  دارای 

زمستان است که مزیت های کم نظیری از قبیل کوه نوردی، باغ 

دوچرخه سواری  پیست  و  پیاده روی  راه های  دارویی،  گیاهان 

جذابیت  می تواند  شیراز  خاص  اقلیم  نوع  دلیل  به  که  دارد 

دیگر  از  باشد.  داشته  گردشگران  و  شهروندان  برای  خوبی 

بهداشتی،  رسویس  آالچیق،  به  می توان  پارک  این  امکانات 

زمین بازی کودکان، زیپ الین، دریاچه مصنوعی اشاره کرد و 

طرح توسعه آن نیز شامل ساخت زمین های ورزشی، تله کابین، 

و  حیوانات  زیستگاه  شهربازی،  فست فود،  و  رستوران  هتل، 

برای ُ ابزاری  راه ها،  پیاده 

خصوص  به  جمعی  فعالیت 

شهری،  اقتصاد  با  ارتباط  در 

سالمت  و  محیطی  کیفیت 

اجتامعی اند.
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بالغ  هزینه ای  با  پروژه  این  نخست  فاز  می شود.  پرندگان  باغ 

بر 90 میلیارد تومان، شامل 45 کیلومرت راه دسرتسی شامل 

6 کیلومرت مسیر دوچرخه سواری، 8 کیلومرت پیاده راه سالمت، 

و  عابرپیاده  مسیر  و  کوهنوردی(  )مسیر  کوه راه  کیلومرت   10

سواره رو می باشد؛ و همچنین 2 هزار ظرفیت پارکینگ نیز در 

نظر گرفته شده است. پارک وحدت به دلیل قرار گرفنت مسیر 

سالمت و دوچرخه سورای در آن و نیز داشنت سایت ورزش های 

گسرتش  هدف  با  که  است  ورزشی  کامل  مجموعه  یک  نوین 

مراکز فرهنگی ورزشی احداث گردیده است ]5[.

پیاده راه سالمت پارک فجر- لنگرود
توسط  لنگرود  شهرستان  فجر  پارک  در  سالمت  راه  پیاده 

رفاه  برای  استاندارد  و  جامع  کامالً  نگاهی  با  شهرداری 

در  سالمت  این پیاده راه  شده است.  تعریف  لنگرود  شهروندان 

کنار استخر، با هامن چشم انداز طبیعی استخر که قسمتی از 

تاالب کیاکالیه است احداث شده است. در نگاه اول آن چه به 

ابتدای یادمان  از  چشم می آید جاده ای به طول یک کیلومرت 

پیدا  ادامه  مهر  مسکن  سمت  به  تا  که  است  گمنام  شهدای 

می کند. این خیابان که به نام شهدای منا نام گذاری گردیده، 

دارای یک  چشم انداز بسیار زیبا و به عرض 45 مرت با دو باند 

رفت وبرگشت است که با طراحی فضای سبز دررفوژ میانی آن 

و نصب تیرهای روشنایی شکیل جلوه خاصی به پیاده راه داده 

است. اهمیت این جاده دوطرفه کم کردن بار ترافیکی منطقه 

است. آنچه در طراحی این پیاده راه سالمت جلوه گری می کند، 

آرامش روانی شهروندان در هنگام استفاده از متامی بخش های 

نحوه  دارد  قرار  موردتوجه  آن چه  استخر  دورتادور  است.  آن 

نورپردازی  و  فضای سبز  و  مبلامن شهری  و چیدمان  طراحی 

آن در شب است. نوع مبلامن شهری و نیمکت هایی که در آن 

استفاده  شده در نوع خود جالب است. این پیاده راه شامل دو 

مسیر مجزا اما درعین حال کنار هم است. یکی مسیر پیاده روی 

نوع  در  که  پیست دوچرخه سواران  مسیر  دیگری  و  شهروندان 

استفاده کنندگان  از  هرکدام  و  می باشد  منحرصبه فرد  خود 

می کنند.  بهره برداری  آن  از  آسایش  و  امنیت  با  مسیر،  از 

برای  همگانی  ورزشی  ست های  مسیر  از  قسمت هایی  در 

آن  کنار  در  و  شده  جامنایی  و  طراحی  ورزش  به  عالقه مندان 

قرش  تفریح  موجبات  که  دارد  قرار  نیز  انسانی  فوتبال دستی 

جوان را محیا می کند. چیدمان منیکت ها ی موازی با خیابان 

که به سمت تاالب است دارای چشم انداز بسیار مفرح و زیبایی 

پرندگان  حضور  شاهد  مختلف  فصول  در  خانواده ها  که  است 

مهاجر در این تاالب در گونه های کم نظیر و درختانی که به طور 

طبیعی در تاالب روییده اند می باشند. این مجموعه پیاده راه 

و  سالمت  ایستگاه های  و  ورزشی  روباز  فضای  شامل  سالمت 

پزشکی و مشاوره ورزشی برای ساملندان و همچنین در کنار 

آن دو جزیره جهت ایجاد کافی شاپ و سن سینام و تئاتر روباز 

این  کنار  و... می باشد. در  و آب منا  بهداشتی  و رسویس های 

پیاده راه، ایجاد و ساخت اولین بازارچه صنایع دستی در منطقه 

است.  طراحی شده  زیبا  شکلی  به  که  است  جالب توجه  هم 

وجود این بازارچه و این پیاده راه می تواند بخشی از درآمدهای 

پایدار شهرداری لنگرود باشد ]6[.

جاده سالمت - برازجان
پروژه ی جاده سالمت در برازجان، استان بوشهر، با طولی 

و  ورزشی  مبلامن  به  مجهز  مرت   7 عرض  و  کیلومرت   2 بر  بالغ 



تفریحی است و شاید بتوان گفت در سطح استان و استان های 

می باشد.  سالمت  جاده ها ی  طوالنی ترین  از  یکی  همجوار 

اعتبار این جاده سالمت یک میلیارد تومان از محل درآمدهای 

شهرداری و اعتبار ارزش افزوده است. عملیات اجرایی آن نیز 

سبز،  فضای  مربع  مرت   2400 کفسازی،  9600مرت  شامل: 

چوبی  رواق  96مرتمربع  احداث  و  چادری  املان   4 اجرای 

مسیر  این  طول  در  روشنایی  چراغ  90پایه  تعداد  می باشد. 

نصب شده است؛ ارتفاع این پایه ها 5 مرت و جنس آن ها از نوع 

فلز با رنگ کوره ای می باشد. در طراحی معامری جاده سالمت 

شهر برازجان در ابتدا و انتهای آن تعدادی سایبان پارچه ای در 

نظر گرفته شده است. در هر سمت دو عدد سایبان به فرم زین 

اسبی یا بادبادکی )Kite ( قرار گرفته است. با توجه به گرمای 

روکش  با  اسرت  پلی  کششی  پارچه  از  برازجان  در شهر  آفتاب 

و  نور خورشید  تابش  برابر  باال در  با مقاومت   UV آنتی  و   pvc

ابعاد 5 در 5 مرت برای این سایبان ها انتخاب گردیده است. در 

زیبایی سایبان چادری  انحنای ستون ها   به  توجه  با  این طرح 

بیشرت شده است. رسعت باالی ساخت و نصب آسان در محل 

مهم  مزایای  از  نصب،  و  ساخت  هزینه های  کاهش  کنار  در 

سازه ها ی چادری پیش مهندسی می باشد. رنگ سفید نیز به 

شدن  خنک تر  به  منجر  خورشید  نور  حداکرثی  بازتابش  علت 

پارچه  دلیل  به همین  و  این سایبان ها می شود  زیرین  فضای 

کشور  جنوبی  مناطق  برای  رنگی  پارچه  جای  به  رنگ  سفید 

مناسب تر است ]7[.

oمنابع و مآخذ

]1[.پاکزاد، جهانشاه، 1385،”راهنامی طراحی فضاهای شهری”، تهران، وزارت مسکن 
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شهر  زیباسازی  سازمان  پیاده مدار”،  “شهرهای  مهر1390،  سیدمهدی،  ]2[.معینی، 

تهران.
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ملی  کنفرانس  ششمین  شیراز(”  سالمت  پیاده راه  )بررسی  شهری  سالمت محور 
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چکیده
فضا  تولید  است؛  مفاهیم سه بعدی  از  فراتر  مفهومی  فضا 

را در سلطه خود می گیرد.  فراگیری  آن، گسرته  از  تبع  به  نیز 

فضا  برای  مولّدی  عنوان  به  می توان  نیز  را  فرد  فعالیت 

کردن  فراهم  دارد.  نیاز  زیرساخت هایی  به  که  کرد  تعریف 

زیرساخت های حمل و نقل فعال، به عنوان بسرتی برای فعالیت 

انسان، نیازهایی برای خلق فضاهای معامری به وجود می آورد 

و  نیازها  بسرت،  این  در  افراد  فعالیت  و  حضور  آن،  سبب  به  و 

فضاهای دیگری را، چه فیزیکی چه ذهنی، به وجود می آورد. 

شناخت برهم کنش این موارد و تجلی آن، به درک بهرت معامری 

در قاب طراحی شهری کمک خواهد کرد.

مقدمه
همواره یکی از اهداف اولیه ی معامری، طراحی برای مردم 

و نیاز های فیزیکی، روانشناختی و فرهنگی ایشان بوده است 

]1[. آنچه که در اینجا اهمیت دارد درک ماهیت فضا به عنوان 

نهایت  در  و  فضا  در  معامری  جایگاه  معامری،  تجلی  مظهر 

چگونگی خلق آن باتوجه به نیازها است.

	oفضا چیست و برای کیست؟

خواهد  آن  واژه شناسی  بررسی  فضا  شناخت  در  اول  گام 

بود. فضا دارای گسرتة معانی بسیار وسیعی است. در فرهنگ 

فارسی عمید، فضا به منزله جهان سه بعدی و بی کران اطالق 

می شود که اجسام و رویدادها در آن هستند یا اتفاق می افتند 

.]2[

مفاهیم  آن،  لغوی  معنای  از  خارج 

به  را  وسیع تر  بسیار  جهانی  فضا،  فلسفی 

منایش می گذارد. افالطون فضا را یک هستی 

ثابت و از بین نرفتنی می داند که به مانند رضفی 

در  رخدادها،  و  پدیده ها  از  می آید،  وجود  به  چه  هر 

داخل آن قرار دارد. نیوتن فضا و زمان را اموری مطلق می داند 

ذهن  در  شهودی  و  مفهومی  مسائلی  را  زمان  و  فضا  کانت  و 

فضا  فضا-زمان،  ایدة  در  همچنین   .]1[ می کند  تلقی  انسان 

سه  بعد  از  فراتر  کالبدی  در  که  رویدادهاست  از  مجموعه ای 

و در ارتباطی پیوسته با زمان تعریف می شود ]3[. در تعریف 

اما   .]4[ مادی  دنیای  از  برتر  است،  واقعیتی  فضا  انیشنت 

متفاوتی  نظریات  و  فرضیات  اینجا ختم منی شود؛  به  موضوع 

وجود دارد که ابعاد فضا را باز هم مورد چالش قرار می دهند. 

برای مثال، تئوری هایی چون تئوری ریسامن نیز وجود دارد که 

این مرز را به چهار بعد هم محدود منی داند ]5[. 

در  را  کاربر  نقش  نیز  لوفور  هانری  معامری،  زمینه  در  اما 

فضا، هامنطور که از طرح واره سه گانه تولید فضایش برمی آید، 

نقشی تعیین کننده می داند. وی این سه گانه را به این صورت 

بیان می کند: 

نخست، در وجه پرکتیس فضایی، به سان زنجیره یا شبکه 

حسب  بر  که  برهم کنش ها  یا  فعالیت ها  از  به هم پیوسته ای 

نقششان به مبنای مادی معینی )فرم، ساختار، محیط مصنوع( 

متکی اند. در وجه دوم، بازمنایی های فضا به سان طرح واره ای 

و  تعامالت  ایجاد  برای  مرجع  چارچوبی  با  سازمان دهنده 

ارتباطات که یک گرایش )فضایی( را ممکن می کند و در نتیجه 

در هامن حال، فعالیت را نیز تعیّن می بخشد. و در وجه سوم، 

فضاهای بازمنایی ابزاری برای انتقال معناست، به این ترتیب، 

نوعی منادپردازی فضایی شکل می گیرد که هنجارها، ارزش ها 

و تجربه های اجتامعی را ابراز میکند ]4[. 

همچنین نوشته ها و ایده های معامری برنارد چومی، معامر 

این  تکرار  میالدی،   80 دهه  در  سوئیسی،  پساساختارگرای 

حمل ونقل فعال، مولد فضای حمل ونقل فعال، مولد فضای 
معماریمعماری

دانشجوی کارشنایس معماری دانشجوی کارشنایس معماری 
از ازدانشگاه ش�ی دانشگاه ش�ی

عبدالحمیدعبدالحمید
عایل حسی�زعایل حسی�ز

::

سبز
ی برای ذهن های 

فضای
سبز

ی برای ذهن های 
فضای

اینجا  در  آنچه که 

ماهیت  درک  دارد  اهمیت 

تجلی  مظهر  عنوان  به  فضا 

در  معامری  جایگاه  معامری، 

فضا و در نهایت چگونگی خلق 

آن باتوجه به نیازها است.
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نظریه بود که هیچ معامری ای بدون رویداد، بدون عمل، بدون 

فعالیت و بدون کارکرد نیست ]6[. نظریه رویداد چومی یکی از 

تئوری هایی بود که هدف آن وارد کردن کاربر در روند معامری و 

ایجاد فضایی برای ایشان به واسطه حذف عملکرد های دیکته 

شده و وارد کردن رویداد در شکل گیری معامری است ]1[.

مطلق  شکل  به  معامری  فضای  گفت  می توان  بنابراین   

که  معنی  این  به  است.  گانه  چند  فضایی  بلکه  ندارد،  وجود 

و  زمان  در  هم زمان  روانشناسانه  و  اجتامعی  فیزیکی،  وجوه 

مکان وجود دارند ]4[.

آنچه که از مفاهیم فلسفی متأخر آن به وضوح برمی آید - و 

شاید ریشه در مفاهیم رمانتیسم و اومانیسم دارد- تأثیر عمِل 

کاربر، در قالب فعالیت، رفتار اجتامعی و بخش ریشه ای تر آن، 

ذهن و فکر انسان، بر روی فضا است. مشخصاً فضا برای انسان 

است، اما انسان در حقیقت خود، مولّد و مؤلف فضاست ]1[.

	oفعالیت انسان، تولد فضایی دیگر

فیزیولوژیکی،  محدوده  به  گفته شده  مفاهیم  تحدید  با 

فضاها  این  تولید  می کند.  تولید  را  فضاهایی  انسان،  فعالیت 

فضای  زاییده  دیگر  بیان  به  انسان،  وجود  وسیله  به  می تواند 

باشد.  انسان  نیازهای  برای  پاسخی  یا  و  باشد  اجتامعی 

حمل ونقل فعال شهری نوعی زیرساخت برای فعالیت مشخصی 

از انسان و فعالیت انسان نیز فضای دیگری را به دلیل رفتارهای 

فعال،  حمل ونقل  در  زمان  مرصف  می کند.  تولید  اجتامعی، 

حمل ونقل های  سایر  با  مقایسه  در  رسعت  کاهش  وسیله  به 

شهری، افزایش می یابد. بنابراین، زمان گفتامن فرد با محیط 

افزایش یافته و به تبع می تواند اثر گذاری متقابل فرد و محیط 

را افزایش دهد.

معماری، هنِر ساخت فضا
گفته می شود که یکی از تأثیرگذارترین مؤلفه های موسیقی 

یوهان سباستین باخ »معامری« آن است. ساختامن موسیقی 

می تواند  شنونده  که  معنا  این  به  است؛  شفاف  و  واضح  باخ 

تک تک عنارص را دنبال کند، بی آن که احساس اش را نسبت 

معنا  آن  در  اجزاء  – کلی که متام  عنوان یک کل  به  به قطعه 

می یابند – را از دست بدهد. آنچه که این اتفاق را رقم  می زند 

از  بامعنا  کلِّ  یک  ساخت  هرن  سازه بندی،  است.  سازه بندی 

سوئیسی،  معامر  زومتور،  پیرت  عقیده  به  است.  بسیار  اجزای 

هسته اصلی هر کاِر معامرانه در کنش سازه بندی قرار دارد. آنجا 

که سازمایه های عینی به هم متصل و استوار می شوند، بنای 

آنچنان   .]7[ واقعی می شود  از جهان  در ذهن جزئی  ساخته 

که گفته شد، لوفور نیز نظریة فضای یگانه ای را عرضه می کند 

که امر فیزیکی، ذهنی و اجتامعی را به هم پیوندمی دهد ]4[. 

بنابراین ابتدا کنش های موجود در موضوع باید تفکیک شود تا 

به جلوه معامری در ساخت فضای آن برسیم. 

آغاز  از  فعال،  در حمل ونقل  انسان  روند حضور  اساس  بر 

تا پایان می توان کنش های موجود را به مقاطعی مانند ورود و 

خروج به سیستم حمل ونقل فعال و تداوم در سیستم حمل ونقل 

فعال تقسیم بندی کرد.

ورود و خروج به سیستم حمل ونقل فعال
تحقق  همکاران  و  دیلی 

ذهنی- مقوله های  و  زیرساخت 

ورود  برای  را  روانشناسی 

حمل ونقل  روند  به  کاربران 

بیان  دوچرخه(  )اخصاصا  فعال 

مشکالتی  وجود   .]8[ کرده اند 

شهری،  زیرساخت های  در 

از  عبور  عبوری،  پله های  مثل 

خیابان ها  و  بزرگراه ها  عرض 

رسباالیی های  همچنین  و 

افراد  میل  کاهش  باعث  تند، 

فوق  از مشکالت  کدام  هر  برای  فعال می شود.  به حمل ونقل 

اجرا  شهر  سطح  در  را  مناسبی  معامرانه  راهکارهای  می توان 

منود ]9[.

زیرساخت ها  معامری  کالبد  شهری،  مشکالت  بر  عالوه 

نیازهای  به  توجه  با  می شود.  منایان  متنوعی  صورت های  به 

و...(،  اسکیت  یا  )دوچرخه  حمل ونقل  در  استفاده  مورد  ابزار 

بناهایی در زیرساخت شهری خلق می شوند. این بناها عموماً 

به  نیاز  و  به دسرتسی  نیاز  امنیت،  به  نیاز  از  اعم  نیازهایی  به 

خدمات، پاسخ می دهند.

	oنیاز به امنیت

مطالعات متعددی وجود دارد که بیان می کند ترس دزدیده 

شدن دوچرخه، عامل عدم استفاده از دوچرخه در بسیاری از 

پیدایش  باعث  امنیت،  موضوع   .]10[ است  دوچرخه سواران 

مثالی  ایستگاه های دوچرخه می شود.  عنوان  فضاهایی تحت 

واشینگنت دی سی  در   union ایستگاه  می تواند  مورد  این  از 

دارد.  را  از 150 دستگاه دوچرخه  نگهداری  قابلیت  که  باشد 

فضاهای  از  دسته  آن 

شهری که از کیفیت باالی 

فضاهای شهری و ابعاد برصی 

برخوردار  زیبایی شناسی  و 

کیفیت های  همواره  هستند، 

به  نیز  را  شهری  زندگی  دیگر 

رسزندگی،  و  داشته  همراه 

برای  را  امنیت  و  سالمت 

مردمان ایجاد می کنند.

61

زی
سا

هر
 ش

می
عل

ن 
جم

 ان
می

عل
مه 

لنا
ص

ف



62

13
99

ار 
به

 | 
کم

و ی
ت 

س
بی

ره 
شما

 | 
هم

زد
 یا

ال
س

]10[ این ایستگاه و نظیر آن، منونه هایی هستند از پاسخ به 

نیاز های کاربران در زیرساخت های شهری و در قالب معامری. 

Biceberg یک پارکیک دوچرخه هوشمند است که در چندین 

ایستگاه های  این   )1 )تصویر  است  شده  اجرا  اسپانیا  شهر 

هوشمند به وسیله خواندن کارت الکرتونیکی مخصوص، در 30 

ثانیه هر نوع دوچرخه ای را را ذخیره و بازیابی می کند ]10[.

منونه ای از خلق فضای معامری را شاید بتوان در ایستگاه 

شیشه ای  دیوار  )تصویر2(.  کرد  مشاهده  دامنارک  نوئروپورت 

بودن سقف  آن، حس شناور  و کشیده  و سقف صلب  بنا  دور 

عالوه  می کند.  تعریف  خود  دور  تا  دور  را  فضایی  و  تقویت  را 

تفکیک فضای  باعث  اختالف سطح 40 سانتی مرتی  این،  بر 

کنرتل دوچرخه ها و فضای آزاد بیرون می شود ]11[.

با رونق گرفنت فرهنگ حمل ونقل فعال، نیاز به نگهداری 

دوچرخه تقویت می شود؛ تا جایی که فضای داخلی خانه نیز 

درگیر آن می شود. این مورد می تواند در طراحی های معامری 

به صورت های مختلفی در نظر گرفته شود. )تصویر 3(

	oنیاز دسرتسی به سایر سیستم ها

وجود دسرتسی به ایستگاه مرتو می تواند جذابیت دیگری 

برای کاربران داشته باشد. اصوالً حمل ونقل فعال باتوجه به زمان 

به سایر سیستم های حمل ونقل  فعالیت بیشرتی که نسبت  و 

شهری درگیر خود می کند، احتامل خستگی فیزیکی کابر را 

به  است  این خستگی ممکن  و  در طول مسیر خواهد داشت 

سایر  به  دسرتسی  صورت  این  در  شود؛  رسانجام  مسیر  امتام 

سیستم ها ی حمل ونقل شهری مناسب خواهد بود.

	oنیاز به خدمات

تعمیرات  مانند  خدماتی  همواره  دوچرخه  مانند  وسیله ای 

میلنیوم،  پارک  دوچرخه  ایستگاه  داشت.  خواهد  همراه  به  را 

خدماتی  دوچرخه،  امنیت  تأمین  عالوه بر  که  است  فضایی 

مانند تعمیر، شست و شو و اجاره دوچرخه را نیز انجام می دهد 

]10[. )تصویر 4(

برای عابر پیاده نیز خدماتی مانند کفش فروشی و یا حتی 

سوپرمارکت ها ی بین راهی نیز در آن مؤثر هستند.

در طول مسیر حمل ونقل فعال
از  برآمده است  در طول مسیر، کنش هایی وجود دارد که 

نیازهای مختص به خود. این نیازها هر کدام هم به صورت جدا 

و هم با تعامل یکدیگر تولید فضای دیگری را رقم می زنند.

	oنیاز به اسرتاحت

در طول مسیر، خستگی و اسرتاحت امری طبیعی است. 

درنظرگرفنت فضاهای اسرتاحت مداوم و کافی در طول مسیر 

تصویر Biceberg:1 نوعی ایستگاه دوچرخه هوشمند ]10[.

تصویر 2: ایستگاه دوچرخه نوئروپورو، دامنارک ]11[.

تصویر 3 : استفاده از دوچرخه در مبلامن 
خانگی ]12[.

تصویر 4: ایستگاه دوچرخه پارک میلنیوم ]13[.
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مورد،  این  برای  راهکار  عمومی ترین  می باشد.  الزم  بسیار 

بهانه  به  که  است  فضایی  املان  نیمکت،  هستند.  نیمکت ها 

اسرتاحت، فضایی برای سکون و تعامل به وجود می آورد. نقش 

نیازهای  به  توجه  با  اینگونه فضا ها  بهینه  معامری، سازه بندی 

دیگر است. )تصویر 5(

	oنیاز به تعامل اجتامعی

تعامل می تواند فرد با فرد و فرد با محیط باشد. هامنگونه 

که گفته شد، کاهش رسعت حرکت در مسیر، فرصت تعامالت 

اجتامعی بین افراد را افزایش می دهد. همچنین دوچرخه های 

می آورد.  وجود  به  را  مسیر  در  تعامل  برای  ابزاری  نیز  دونفره 

در  چومی  هرن  می گوید.  سخن  فرد  با  نیز  محیط  گاهی 

هیچ  که  است  این  در  دوالویلت  پارک  املان های  سازه سازی 

شخصی  تعبیر  به  بستگی  آن  معنای  و  ندارد  مطلقی  حقیقت 

بازدیدکنندگان دارد ]15[. )تصویر 6(

از  دیگری  منایش  خود  نیز  پارک  این  آسامن منای  گوی 

ارتباط فرد با محیط است که منونه دیگر آن، املان دروازه ابری 

در نیویورک است و به خوبی با مخاطب ارتباط برقرار می کند. 

)تصویر 7(

	oنیازهای بهداشتی

نیاز ها ی بهداشتی نیز به وفور، برای هر فردی خارج از خانه 

وجود دارد. هر چه زمان حضور انسان در محیط خارج از خانه 

به  نیاز  باید برطرف شود.  او  از  نیازهای بیشرت  بیشرت می شود 

که  هستند  نیازهایی  دسته  آن  از  نیز  بهداشتی  رسویس ها ی 

احتامل استفاده آن در سطح شهر بیشرت خواهد شد، آنچنانکه 

استفاده آن در پارک های سطح شهر را می توان مشاهده کرد 

]18[. )تصویر 8(

	oنیاز به مسیر عبوری بهینه

از  رفنت  قصد   89 سال  در  کسی  که  آن  تصور  روزها  این 

پارک آب و آتش به پارک طالقانی را داشت، بسیار سخت است. 

به  پارک  دو  این  بین  تهران مسیر  پل طبیعت  احداث  از  قبل 

مسیر  این  شاید  اکنون  اما  می رسید،  کیلومرت  نیم  و   1 حدود 

یافته است. طی کردن عرض خیابان ها و  تقلیل  به 300 مرت 

سفر  امنیت  دوچرخه سواران  و  عابرین پیاده  برای  بزرگراه ها 

آن ها را به خطر می اندازد و یافنت مسیر جایگزین برای ایشان 

افزایش زمان سفر همراه  با  به سختی میرس می شود و عموماً 

بر  عابر پیاده  مسیر  ارجعیت  تجلی  عابرپیاده  پل های  است. 

را  به فرد خود  اتوموبیل ها هستند و سازه بندی منحرص  مسیر 

تصویر 5: نیمکت ها ی طراحی شده در پارک 
آکادیانا، آمریکا ]14[.

تصویر 6: پارک دوالویلت، طراحی برنارد چومی ]16[.

تصویر 7: اِلاِمن دروازه ابری، نیویورک ]17[

تصویر 8: رسویس بهداشتی عمومی ایزمارچی، ژاپن ]18[
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نیز دارند. )تصویر 9(

نیاز به مسیر عبوری بهینه باعث خلق نوعی از فضا شده که 

حضور انسان در این فضا و تعامل وی با آن، فضا های دیگری را 

خلق می کند؛ منونه آن را می توان در فعالیت هایی که افراد در 

زیر پل انجام می دهند مشاهده کرد. وجود مراکز خرید )بازار 

در  تهران  در  امام-ستارخان  یادگار  پل  زیر  ستارخان  سنتی 

تصویر 10( و حتی فضاهای تفریحی مثل سینام در زیر پل ها 

بعضی  در  اما  تأیید می کند.  را  افراد  و  فضا  بین  این گفتامن 

درنظر  دوچرخه  استفاده  احتامل  شهری،  عابرپیاده  پل های 

گرفته  نشده است ]9[.

سخن پایانی
در  وی  فعالیت  و  انسان  با حضور  فعال شهری  حمل ونقل 

بسرت آن به وسیله معامری و بنا، سازه بندی نیازهایی را انجام  

می دهد. این نیازها، نیازهایی فعال هستند و محدود نخواهند 

 شد. فضاهای معامری برخاسته از برهم کنش نیاز ها ی حمل ونقل 

فعال شهری، به وسیله رویدادهایی که انسان رقم می زند فعال 

می کند؛  تولید  خود  به  خود  را  دیگری  فضاهای  حتی  و  است 

منی توان گفت برخورد انسان با املان دروازه ابری نیویورک و یا 

املان های برنارد چومی در پارک دوالویلت چیست؟ آیا در هنگام 

گذر، توقف می کند؟ توقف او نیازهای دیگرش را پاسخ خواهد 

داد؟

در طول زمان، شناخت نیازهای فعال انسان توسط معامران 

است؛  معامری  جدید  فضاهای  نوع  مولد  شهری،  طراحان  و 

فضایی نامحدود و پویا. شاخت نیازهای حمل ونقل فعال شهری 

نیز با مصادیق مختلِف خود، آغاز تولد فضاهای معامری است.

تصویر 10: بازار سنتی ستارخان، عکس از محمد معین باقری، 
مرکز رسانه ها ی اجتامعی شهرداری تهران

""در طول زمان، شناخت نیازهای در طول زمان، شناخت نیازهای 
معماران  توسط  انسان  معماران فعال  توسط  انسان  فعال 

نوع  مولد  شهری،  طراحان  نوع و  مولد  شهری،  طراحان  و 

است؛  معماری  جدید  است؛ فضاهای  معماری  جدید  فضاهای 

شاخت  پویا.  و  نامحدود  شاخت فضایی  پویا.  و  نامحدود  فضایی 

نیازهای حمل ونقل فعال شهری نیازهای حمل ونقل فعال شهری 

نیز با مصادیق مختلِف خود، آغاز نیز با مصادیق مختلِف خود، آغاز 

تولد فضاهای معماری است.تولد فضاهای معماری است.""

تصویر 9: پل عابرپیاده صلح، اثر کاالتراوا ]19[.
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چندبار  ماه  یا  هفته  طول  در  معمول،  طور  به   •
دوچرخه سواری می کنید؟

من به دلیل اینکه مربی دوچرخه سواری هستم، تقریبا 

در هفته یک روز در میان دوچرخه سواری می کنم.

• آیا با هدف ورزش دوچرخه سواری می کنید، یا برای 
جابه جایی و تامین نیازهای روزانه خود؟

هر دو؛ به طور کلی دوچرخه سواری عالوه بر تفریح و 

ورزش، برای رفنت به محل کار و انجام فعالیت های روزانه 

ترجیح همیشگی من است.

وسیله ای  عنوان  به  دوچرخه  از  کنید  فرض  حال   •
دلیل  به چه  نکنید،  استفاده  تفریح  یا  و  برای ورزش 
امر  این  انجام  به  روز  هر  میان،  در  روز  یک  جای  به 

نمی پردازید؟

استفاده  دوچرخه  از  روز  هر  که  اصلی  دلیل  خب 

یا  و  دوچرخه سواری  مناسب  مسیرهای  نبودن  منی کنم، 

به طور کلی، فقدان زیرساخت های دوچرخه سواری است. 

فکر  این  با  هستم،  دوچرخه سواری  مربی  که  منی  حتی 

خانه  به  سامل  هم  امروز  آیا  که  می آیم  بیرون  دوچرخه  با 

به  خودروها،  رانندگان  واقعا  چون  خیر...  یا  برمیگردم 

شکلی رانندگی می کنند که انگار دوچرخه سواران نامرئی 

هستند و اصال دیده منی شوند.

ایجاد  دوچرخه  ویژه  مسیرهای  مورد  در  شما  نظر   •
شده در برخی قسمت های شهر چیست؟

به  افراد  تشویق  در  مسیرها  این  وجود  من،  نظر  از 

استفاده از دوچرخه و کاهش وابستگی به خودروها نقش 

است.  کم  بسیار  مسیرها  این  تعداد  اما  دارند،  سزایی  به 

را  الزم  اتصال  و  پیوستگی  موجود  مسیرهای  همچنین 

ندارند و در بسیاری از بخش ها، دارای خطرات و مشکالتی 

با دوچرخه و  نامناسب و تداخل موتور  از قبیل کف سازی 

حتی عابر پیاده با دوچرخه وجود دارد.

یک  عنوان  به  را  شما  شرایطی،  چه  وجود   •
ترغیب  دوچرخه سواری  به  بیشتر  دوچرخه سوار، 

می کند؟

کف سازی  با  و  مجزا  ایمن،  مسیرهای  ایجاد  بر  عالوه 

مطمعنا  دوچرخه سواری  فرهنگ  سطح  افزایش  مناسب، 

خواهد  دوچرخه سواری  به  افراد  تشویق  در  مثبتی  تاثیر 

داشت.

دودوچرخ، بهتر از چرخ، بهتر از چهار چهار چرخچرخ
گفت و گو با �کار خانم خلییل، کارشناس تربیت گفت و گو با �کار خانم خلییل، کارشناس تربیت 

از و مر�ب دوچرخه سواری از و مر�ب دوچرخه سواریبد�ز دانشگاه آزاد ش�ی بد�ز دانشگاه آزاد ش�ی دانشجوی کارشنایس مهندیس دانشجوی کارشنایس مهندیس 
از ازشهرسازی دانشگاه ش�ی شهرسازی دانشگاه ش�ی

سپهرسپهر
یدالّلهییدالّلهی

::

هر  که  اصلی  دلیل 

استفاده  دوچرخه  از  روز 

مسیرهای  نبودن  منی کنم، 

به  یا  و  دوچرخه سواری  مناسب 

طور کلی، فقدان زیرساخت های 

دوچرخه سواری است. 

به  هستم.  خانواده  مشاور  ارشد  کارشناس  خلیلی،  سمیرا  معرفی: 

دلیل عالقه شخصی به ورزش دوچرخه سواری، از پنج سال پیش، پس 

از گروه های دوچرخه سواری شهر شیراز،  یکی  و عضویت در  آشنایی  از 

در   ،1396 سال  از  شدم.  ورزشی  رشته  این  وارد  حرفه ای  صورت  به 

این  داوری  شیراز،  شهرستان  دوچرخه سواری  هیئت  با  همکاری  قالب 

دوچرخه سواری  کشوری  داور  حارض،  حال  در  و  کردم  رشوع  رو  ورزش 

هستم. عالوه بر داوری مسابقات، مربی دوچرخه سواری نیز هستم و با 

امور  مشاوره  مانند  زمینه هایی  در  فارس،  استان  دوچرخه سواری  هیئت 

هیئت  استعداد یابی  کمیته  فنی  عضو  دوچرخه سواری،  هیئت  بانوان 

دوچرخه سواری شهرستان شیراز و... همکاری می کنم.

65

زی
سا

هر
 ش

می
عل

ن 
جم

 ان
می

عل
مه 

لنا
ص

ف



دوچرخه سواری چیست؟  فرهنگ  از سطح  منظور   •
بانوان  با  جامعه  برخورد  نوع  و  اجتماعی  فرهنگ  آیا 
برای  بانوان  بازدارنده  عوامل  از  دوچرخه سوار 

دوچرخه سواری است؟

حقیقتا سطح فرهنگ اجتامعی و برخورد افراد با بانوان 

دوچرخه سوار در شهر شیراز، بسیار بهرت از سطح تصورات 

از  بانوان  و است. برخالف تصوراتی که  بوده  شخصی من 

مانند  افراد  نامناسب  برخورد  و  جامعه  در  دوچرخه سواری 

پذیرش  عدم  و  دوچرخه سواری  هنگام  مزاحمت  ایجاد 

دوچرخه سواری بانوان دارند، بارها به شخصه شاهد تشویق 

خیابان های  در  دوچرخه سواری  حین  در  مردم  حامیت  و 

شاهد  که  مناند  ناگفته  البته  بوده ام.  شهر  همین 

برخوردهای ناشایست هم بوده ام، اما فکر می کنم این نوع 

هنگام  در  چه  و  دوچرخه سواری  هنگام  در  چه  برخوردها 

پیاده روی برای بانوان وجود دارد، چه بسا که بنابر تجربه 

ناخوشایند هنگام دوچرخه سواری  تعداد تجارب  شخصی، 

سطح  افزایش  از  منظور  است.  بوده  کمرت  دفعات  به 

خودروها،  رانندگان  برخورد  نوع  دوچرخه سواری،  فرهنگ 

موتورسواران و عابرین پیاده است.

• از دیدگاه شما، یک مسیر دوچرخه خوب باید دارای 
چه ویژگی هایی باشد؟

بودن  ادامه دار  و  پیوستگی  شهری،  مسیرهای  در 

شهر،  مرکزی  بخش های  در  ویژه  به  دوچرخه،  مسیرهای 

یک امر رضوری است. به عنوان منونه، شهر مشهد به دلیل 

تفکیک  و  ادامه دار  دوچرخه  مسیرهای  از  بودن  برخوردار 

شده در اکرثیت نقاط شهر، به نظر من، یکی از شهرهای 

موفق در زمینه ترویج دوچرخه سواری به عنوان یک شیوه 

جابجایی می باشد. جدایی پذیری کامل مسیر دوچرخه از 

خیابان به کمک موانع فیزیکی، ایمن ترین و مناسب ترین 

حالت در ایجاد مسیرهای دوچرخه باکیفیت است.

• برگزاری رویدادهای دوچرخه سواری، مانند رویداد 
رکاب را چه میزان در تشویق افراد به دوچرخه سواری 

مهم برمی شمارید؟

ایجاد  سبب  چنینی،  این  رویدادهای  برگزاری  مسلام 

به دالیل مختلف،  که  از جامعه  تشویق دسته ای  و  انگیزه 

امکان دوچرخه سواری برایشان فراهم نیست، می شود. این 

گروه های  و  انجمن ها  ایجاد  و  افراد  شناخت  به  رویدادها 

کوچک دوچرخه سواری بسیار کمک می کند. عالوه بر موارد 

نیستند،  شخصی  دوچرخه  دارای  که  افرادی  شده،  ذکر 

بیدود، در  از دوچرخه های اشرتاکی  با استفاده  می توانند 

از  استفاده  کاهش  فرهنگ  و  کنند  رشکت  رویدادها  این 

خودروهای شخصی را افزایش دهند.

دلیل  به  مشهد  شهر 

مسیرهای  از  بودن  برخوردار 

تفکیک  و  ادامه دار  دوچرخه 

نقاط شهر،  اکرثیت  در  شده 

به نظر من، یکی از شهرهای 

ترویج  زمینه  در  موفق 

دوچرخه سواری به عنوان یک 

شیوه جابجایی می باشد.
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"پیاده راه سالمت"، یک مسیر 

هدف  که  است  چندمنظوره  پیاده راهی 

اصلی آن فراهم منودن قوه محرکی برای »حمل ونقل 

طول  در  سبز  مسیرهای  قالب  در  سالمت محور  و  فعال« 

از  باید  این گونه مسیرها  یافته شهری می باشد.  توسعه  مناطق 

طریق شهرها به یکدیگر متصل شوند تا اجازه مسافرت های روزمره 

جدید را فراهم کنند. 

هستند  پیاده راهی  محورهای  شهری،  سالمت محور  مسیرهای 

که از نقاط طبیعی حومه شهر تا نقاط توسعه یافته در مرکز شهر، 

مسیری را با هدف حمل ونقل پیاده محور مبتنی بر فعالیت بدنی، 

فراهم  منظر شهری  زیباشناسانه  ابعاد  تقویت  و  تفریح، جابه جایی 

به  را برای شهر  اقتصادی  به تبع آن منافع محیطی و  می منایند و 

عنوان  دو  با  فضاها  دسته  این  از  غربی  ادبیات  در  دارند.  دنبال 

"تریل" Trail و "گرینوی" Greenway یادشده است ]1[.

و  ساملندان  تا  کودکان  از  هرکسی،  به  سالمت  پیاده راه های 

زندگی  شیوه  می دهند.  را  فیزیکی  فعالیت  فرصت  توانایی،  هر  با 

بهبود  را  زندگی  کیفیت  و  روانی  و  فعال، سالمت جسمی  فیزیکی 

می بخشند، درحالی که خطر ابتال به شایع ترین مشکالت سالمتی 

را نیز کاهش می دهند. این مسیرها همچنین فرصتی برای تجربه 

محیط های مختلف را فراهم می آورند و شاید بتوان تنها با قدم زدن 

در این مسیرهای چند منظوره به اهداف چندگانه ای رسید؛ گویی با 

یک تیر چند نشان زده باشید!

دوچرخه سواری،  جمله:  از  مواردی  برای  سالمت  پیاده راه های 

تجهیز  ویلچرها  عبور  نیز  و  کالسکه سواری  اسکیت،  پیاده روی، 

سالمت  پیاده راه های  نوع  دو  در  و  شده اند؛  مناسب سازی  و 

"درون شهری" و "برون شهری" دسته بندی می شوند. در ادامه چند 

مورد از این نوع پیاده راه ها مورد بررسی قرار می گیرند.

کانادا-آنتاریو ]2[ )درون شهری(
و  از لحاظ جمعیت  کانادا است که  استان های  از  یکی  آنتاریو 

می باشد.  کانادا  استان  قوی ترین  و  بزرگ ترین  اقتصادی  فعالیت 

دارد.  قرار  آن  در  نیز  کانادا(  )پایتخت  آتاوا  و  است  تورنتو  آن  مرکز 

یک تــــ�ییک تــــ�ی
تجربیات جها�ز پیاده راه های سالمتتجربیات جها�ز پیاده راه های سالمتِنشانِنشانو چندو چند

دانشجوی کارشنایس ارشددانشجوی کارشنایس ارشد
از ازطراحی شهری دانشگاه ش�ی طراحی شهری دانشگاه ش�ی

کوثرکوثر
::حسن زادهحسن زاده

شهری،  سالمت محور  "مسیرهای 
از  که  هستند  پیاده راهی  محورهای 

نقاط  تا  شهر  حومه  طبیعی  نقاط 

را  توسعه یافته در مرکز شهر، مسیری 

مبتنی  محور  پیاده  حمل ونقل  هدف  با 

و  جابه جایی  تفریح،  بدنی،  فعالیت  بر 

تقویت ابعاد زیباشناسانه منظر شهری 

منافع  آن  تبع  به  و  می نمایند  فراهم 

به  شهر  برای  را  اقتصادی  و  محیطی 

دنبال دارند."
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آنتاریو از یک سیستم جهانی از مسیرهای متنوع و برنامه ریزی شده، 

و  ساخت  می کند.  استفاده  زیست،  محیط  با  سازگار  نحوی  به 

در  پیاده روی سالمت  برای مسیرهای  "بهرتین شیوه ها"  نگهداری 

آنتاریو توسط "Trails for All Ontarians Collaborative" توسعه 

داده شده است؛ که مشارکت مشرتکی است از سازمان های محلی، 

یا  سالمت  پیاده روی  مسیرهای  در  که  است  والیتی  و  منطقه ای 

منایندگی افراد معلول سهیم هستند.

مسیرهای  از  بسیاری  آنتاریو  در   "Trail Traffic" اسرتاتژی 

پیاده روی را برای سالمتی و رفاه به رسمیت می شناسد و اهمیت 

تضمین  امر  این  می کند.  برجسته  را  زیست  محیط  از  حفاظت 

از  قدردانی  و  حفظ  آنتاریو،  سالمت  پیاده روهای  که  می کند 

تشویق  را  دارد  وجود  استان  رسارس  در  که  متنوعی  محیط های 

می کنند. همچنین آنتاریو بر نیاز به یک شبکه متنوع از مسیرهای 

از  سالمت  پیاده راه  کاربران  که  طوری  به  دارد؛  تأکید  پیاده روی 

متام توانایی ها و منافع دسرتسی به فرصت های این نوع پیاده راه 

بهره مند شوند.

مردم  زندگی  کیفیت  و  سالمتی  برای  ازمسیرها  نوع  این 

نیز  را  اقتصادی  مزایای  درحالی که  هستند.  مهم  بسیار  آنتاریو 

ساکنین  چه  سالمت،  پیاده راه های  کاربران  می آورند.  ارمغان  به 

اقتصاد  به  از 2 میلیارد دالر در سال  بازدیدکنندگان، بیش  و چه 

انداز  چشم  آنتاریو،  پیاده روی  اسرتاتژی  می کنند.  کمک  استانی 

چالش انگیز و هیجان انگیزی را فراهم می کند. هدف این است که 

باز آن ها حفظ شده و در عین حال  اطمینان حاصل شود فضای 

همه ی  برای  منزل،  از  خارج  جذابیت های  از  بردن  لذت  امکان 

آنتاریویی ها، فراهم شود.

ایاالت متحده-پرتلند ]3[ )درون شهری(
پرتلند بزرگ ترین شهر ایالت اورگن در ایاالت متحده آمریکا و 

منزلگاه بیش از 152 مایل از مسیرهای سالمت منطقه ای است که 

مردم را به یکدیگر و نیز به زیبایی ها ی طبیعی شهر متصل کرده 

واقع  در  می مناید.  سامل تر  جامعه ای  به  تبدیل  را  بزرگ  پرتلند  و 

پرتلند با اتصال مردم با دنیای طبیعی و ارائه گزینه های حمل ونقل 

این  است.  کربن  ردپای  کاهش  دنبال  به  شهر،  رسارس  در  فعال 

و  آلودگی  کاهش  شهری،  زیست گاه های  حفظ  به  منجر  تالش ها 

عمومی  سالمت  بهبود 

می شود.

 Portland Parks

متعهد   & Recreation

مسیرهای  ارائه  به 

رسارس  در  پیاده روی 

به  پاسخ  در  پرتلند، 

محلی،  مطالعات 

که  است  ملی  و  ایالتی 

تقاضای  نشان می دهد 

پیاده روی  برای  زیاد 

پیاده سازی  پرتلند   ،1991 از سال  دارد.  وجود  دوچرخه سواری  و 

برای  مایل  نیم  )حدود  سبز  فضای  و  راه  مایل   70 از  شبکه ای 

نگهداری  و  ساخته  بزرگ  پرتلند  رسارس  در  را  پرتلند(  ساکن  هر 

کرده است؛ و بیش از یک میلیون نفر، هر سال از این مسیرهای 

پیاده روی استفاده می کنند و این پیاده راه ها از آغاز صبح، بخشی 

برای  چه  و  صبحگاهی  ورزش  برای  چه  هستند؛  مردم  زندگی  از 

مدرسه رفنت و... .

شهر  این  اقدامات  از  یکی  پارک،  به  نایتو"  "بزرگ راه  تبدیل 

آن که  از  پس  یک سال  و  است. چهل  پیاده راه سازی  راستای  در 

به پارک  اولین تبدیل های بزرگراه  از  اقدام به تکمیل یکی  پرتلند 

در کشور منود؛ در سال 1974، اقدام به بسنت بیشرت قسمت های 



پارکی  ساخت  به  تا  منود  30ساله،  قدمتی  با  هاربور،  شاهراه 

می شود.  محسوب  شهر  عمومی  مناد  حارض  حال  در  که  بپردازد 

رسشار  شده،  ایجاد  تغییر  این  نتیجه  در  که  رودخانه  کنار  پارک 

جشنواره های  بیشرت  میزبان  پارک،  این  امروزه  است.  فعالیت  از 

تابستانی است. اما هر سال منجر به بروز مشکالتی از قبیل تراکم 

رودخانه  کنار  فعلی  مسیر  در  دوچرخه سواری  و  پیاده روی  شدید 

مسیر  در  دیگر  عابران  زدن  کنار  به  مجبور  پیاده   افراد  می شود. 

مشخص شده برای دوچرخه سواران هستند، چرا که مسیر دیگری 

ویژه  خط  از  مجبورند  شهروندان  ندارد.  وجود  پیاده روی  برای 

دوچرخه سواری استفاده منایند که این کار باعث تراکم و ازدحام 

عابران و دوچرخه سواران می شود.

جورجیا-آتالنتا ]4[
آتالنتا مرکز ایالت جورجیای آمریکا و بزرگ ترین شهر آن است. 

انداز خط  دارد. چشم  دوچرخه سواری  جاده  کیلومرت  این شهر2 

و  است  شهری  سبز  فضای  آینده  برای  مدل  یک  آتالنتا  کمربند 

زیست  اقتصادی،  حمل ونقلی،  منظوره  چند  پیاده روی  سیستم 

محیطی و تجدید فرهنگی را در اختیار دارد.

خط کمربند آتالنتا، هر روزه پذیرای گروه زیادی از دونده ها، 

مسیر  این  است.  متاشاگران  و  اسکیت سواران  دوچرخه سواران، 

متحده  ایاالت  در  بازسازی شهری  تالش های  جامع ترین  از  یکی 

است و 22 مایل از راه های راه آهن استفاده نشده را به شبکه ای 

از پارک ها، ایستگاه های حمل ونقل عمومی و مسیرهای پیاده روی 

که هسته محله های شهر است، متصل می کند. درواقع این حلقه 

چند منظوره در امتداد یک خط راه آهن تاریخی که هسته شهر 

را محارصه می کند، باعث تقویت آگاهی از محیط زیست در یک 

کالنشهر می شود که بیشرت به عنوان حاشیه و حومه شهر شناخته 

شده است.

شهر  رسارس  در  را  پارک  چندین  آتالنتا  کمربند  که  هامنطور 

این  اطراف  و  داخل  در  می تواند  نیز  پارکینگ  می کند،  متصل 

پارک ها یافت شود. هرن در متام این مسیر دیده می شود. بخشی 

از آن مسیر هرنی موزیکال است که 2.5 مایل از مسیر پیاده را 

رهربان  روزمره،  شهروندان  پشتیبان  پیاده راه  این  برمی گیرد.  در 

کسب و کار، دوچرخه سواران و والدینی است که با کالسکه های 

کودک خود از آن عبور می کنند. در واقع کمربند آتالنتا منبع غرور 

و افتخار برای بسیاری در آتالنتا است؛ هرچند که شاید برگذاری 

بازی های املپیک در آن نیز در این امر دخیل بوده است.

 منابع و مآخذ
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سالمت شیراز"، فصلنامه شهر پایدار، دوره2، شامر3، صص142-127.

[2].Guidelines and Best Practices for the Design, Construction and 
Maintenance of Sustainable Trails for All Ontarians , 2006.
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محدودیت های  طی  در  جامعه  در  شده  ایجاد  تغییرات 

ویژه  به  جابجایی  و  حمل و نقل  اهمیت   ،19 کووید  از  ناشی 

در حوزه های تجارت و اقتصاد را نشان داد. بدون حمل و نقل، 

گاه های  سکونت  و  شهرها  روح  جابجایی،  مرده اند.  شهرها 

بین  تعامل  و  فردی  زندگی  محرکه  نیروی  جابجایی،  ماست، 

فردی است.

سفر  تقاضای  کاهش  و  کمرت  ازدحام  بودیم  شاهد  آنچه 

دلیل  به  برون شهری،  و  درون شهری  جاده ای  شبکه های  در 

درصد  متوسط 60  طور  به  که  بود   19 کووید  محدودیت های 

آموزش،  شغلی،  اهداف  با  جابجایی  به  نیاز  کاهش  دلیل  به 

از  مثبتی  اثرات  محدودیت ها،  این  داد.  رخ  تفریحی  و  خرید 

قبیل کاهش تعداد تصادفات ترافیکی، کاهش انتشار گازهای 

بر  عالوه  سوخت  مرصف  همچنین  و  هوا  آلودگی  و  گلخانه ای 

داشته  در پی  نیز  را  خودرو  معامالت  و  سوخت  قیمت  کاهش 

و  افزایش حجم  در  مثبت کووید 19  تأثیرات  بیشرتین  است. 

دفعات سفرهای غیرموتوری، به ویژه سفرهای پیاده و دوچرخه 

بود.

کار  محل  به  فیزیکی  سفر  جایگزینی  دیگر،  مهم  تأثیر 

)JtW( با انجام سفر مجازی یا دور کاری )WfH( بود، که ضمن 

حفظ استانداردهای حرفه ای، در برخی موارد حتی با بهره وری 

باالتر، همراه بود. این امر بیشرت در مورد الگوی سفر کارکنان 

اداری )یقه سفید ها( با الگوی کاری از ساعت 8 صبح تا 4 بعد 

از ظهر مشهود بود. سال ها است که ما در دانشگاه ها و مجامع 

حمل ونقل  تقاضای  مدیریت  سیاست های  مورد  در  حرفه ای 

کرد  مجبور  را  ما   19 کووید  شیوع  می کنیم،  بحث   )TDM(

از کشورهای  برخی  که  حالی  در  کنیم.  عملیاتی  را   TDM تا

بهره مند   WfH مزایای  از  سال هاست  هلند  هامنند  اروپایی 

این  اکنون  از کشورهای صنعتی،  برای بسیاری  اما  می شوند، 

جانبی  مزایای  با  و  افتاده  اتفاق  گسرتده  صورت  به  موضوع 

بسیاری به همراه بوده است.

به عنوان یک فرد دانشگاهی عالقمند به امتزاج برنامه ریزی 

این  در  اتفاق  مطلوب ترین  شهری،  برنامه ریزی  با  حمل ونقل 

تخصیص  و  شهری  فضای  در  اصالح  و  تغییر  دیدن  دوره، 

فضای بیشرت برای پیاده روی و دوچرخه سواری است. گسرتش 

تسهیل  برای  دوچرخه  خطوط  ایجاد  و  پیاده روی  مسیرهای 

افتاد.  اتفاق  شهرها  از  بسیاری  در  شهروندان  طبیعی  حرکت 

صورت  به  شهر  تاکتیکی  شهرسازی  و  موقت  طراحی  رویکرد 

شهرشهر

پس ازپس از

توتو

استاد تمام بخش مهندیس استاد تمام بخش مهندیس 
از ازشهرسازی دانشگاه ش�ی شهرسازی دانشگاه ش�ی

دک�ت عیلدک�ت عیل
حمل ونقل و جابجا�ی در دوران ::سلطا�زسلطا�ز

پساکرونا، تغی�ی پارادایم



رسویس )MaaS(، وسایل نقلیه خودمختار )AV( و وسایل نقلیه 

خواهد  بیشرتی  توجه   )CAV( خودکار  و  متصل 

اولویت ها  تغییر  باعث  این روش ها،  و توسعه  شد 

توسعه  سیاست گذاری  و  تصمیم گیری  حوزه  در 

حمل ونقل خواهد شد. 

انبوه  تا  کشید  خواهد  طول  زیادی  زمان 

بازگردند  انبوه بر  سیستم های  به  انبوه  مسافران 

تا این سیستم ها به حداکرث ظرفیت خود برسند، 

که این امر، به نوبه خود بر صنعت ارائه خدمات 

گذاشت.  خواهد  منفی  تأثیر  عمومی  حمل ونقل 

با  ترجیح وسیله سفر، همراه  و  انتخاب  در  تغییر 

کاهش ظرفیت در حمل ونقل عمومی موجب کسب درآمد کمرت و 

انبوه بر خواهد  برای سیستم های  باالتر  مالی  نتیجه، مشکالت  در 

داشت.  خواهد  را  دولت ها  بیشرت  یارانه  و  مداخله  به  نیاز  که  شد 

موجب  دوچرخه سواری،  و  پیاده روی  شیوه  به  جابجایی  افزایش 

شاهد بازگردانی حس اجتامع پذیری در سطح محلی، ایجاد تعامل 

الگوی  شد.  خواهد  مسکونی  مناطق  کیفیت  بهبود  و  جامعه  در 

الگوهای مختلط و چند عملکردی  به سمت  کاربری زمین شهری 

و سیال در برابر الگوهای تک عملکردی، انحصاری و صلب اصالح 

خواهد شد. انتظار می رود طراحی خانه با توجه به نقش جدید آن ها 

از  کارآمدتری  استفاده  و  تغییر شود  دوم دچار  کار  عنوان دفرت  به 

بازه های زمانی  زمین شهری برای پذیرش فعالیت های مختلف در 

متفاوت به عمل آید.

اسپانیا،  مانند  کشورها  دیگر  و  اسرتالیا  شهرهای  در  جدی 

و  پیاده روی  نفع  به  متحده  ایاالت  و  انگلیس 

آملان  در  شد.  گرفته  به کار  دوچرخه سواری 

نصب شبانه و رضبتی جدا کننده های ترافیکی 

دوچرخه سواران  برای  بیشرت  ایمنی  هدف  با 

حاشیه  پارکینگ های  از  بسیاری  گرفت.  انجام 

خیابان در شهرهای بزرگ دنیا هامنند ملبورن 

و لندن به منظور تسهیل در حرکت عابران پیاده 

و دوچرخه سواران برچیده شدند. با استمرار این 

آینده شهرهای دوستدار انسان و  اقدامات، در 

و  تعامل  قابلیت  با  بیشرتی  عمومی  فضاهای 

فعالیت خواهیم داشت.

کووید 19 موجب یک تغییر پارادیم در شهرسازی و حمل ونقل 

خواهد شد. این پدیده، یک پیروزی )شاید موقت( از درون یک 

توقف،  بدون  جامعه ای  از  بتوانیم  تا  کرد  فراهم  ما  برای  تراژدی 

به  رسمایه داری  قدرت  به  متکی  و  مهارنشدنی  گسرتش  دارای 

سمت یک جامعه آهسته، بدون تسلط خودروها و اجتامعی حرکت 

کنیم. این پدیده در ابتدای دهه سوم قرن بیست و یکم باعث شد 

تا ما در اولویت ها، بازنگری و تجدید نظر داشته باشیم. جابجایی 

اعتبارات مالی و منابع از مگا پروژه ها به نفع پروژه های کوچک 

ولی هوشمند و زودبازده به امید بهره وری بیشرت و پایداری بیشرت 

پروژه های  که  است  آن  برای  مناسبی  زمان  اکنون  افتاد.  اتفاق 

کار  به  مناسب  سیاست های  و  شده  رشوع  پایدار تر  حمل ونقل 

گرفته شود و بسیاری از ایده های دستیابی به پایداری و توسعه 

پایدار را عملیاتی کنیم.

وجهی  چند  تاب آوری،  قبیل  از  جدیدی  مفاهیم  آینده،  در 

هوشمندی  و  )سالمت(  ایمنی  انعطاف پذیری،  مودال(،  )مالتی 

در زمینه حمل ونقل در هر دو طرف عرضه و تقاضا برجسته خواهد 

شد. ما دیگر منی توانیم به یک مدل و سیستم واحد حمل ونقل 

اعتامد کنیم، به گزینه های بیشرتی با تاب آوری و انعطاف پذیری 

باالتر احتیاج داریم. در دوره پساکووید؛ مسافران در انتخاب روش 

سفر، اولویت خود را از حرکت رسیع در زمان کوتاه تر به حرکت 

ایمن تر در مدت زمان معقول مسافرت تغییر خواهند داد. تغییر 

پارادایم در حمل ونقل، ما را وادار خواهد کرد تا مفهوم جابجایی 

را دوباره مورد بررسی قرار دهیم، سفرهای طوالنی و غیررضوری 

سیستم های  به  کنیم.  جایگزین  هدفمند  و  کوتاه  سفرهای  با  را 

یک  عنوان  به  جابجایی  مانند  جدید  رویکردهای  و  هوشمند 

این پدیده، یک پیروزی )شاید 

تراژدی  یک  درون  از  موقت( 

برای ما فراهم کرد تا بتوانیم از 

دارای  توقف،  بدون  جامعه ای 

متکی  و  مهارنشدنی  گسرتش 

به قدرت رسمایه داری به سمت 

بدون  آهسته،  جامعه  یک 

اجتامعی  و  خودروها  تسلط 

حرکت کنیم.
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عنوان  به   1396 سال  در  ایرانیان«،  چرخ  »پاک  رشکت 

اولین و تنها مجری انحصاری دوچرخه های اشرتاکی هوشمند 

رویکرد  با  و  جامعه  نیازهای  بررسی  با  »بیدود«،  تجاری  نام  با 

زمینه  در  را  خود  فعالیت  هوشمند  شهری  سمت  به  حرکت 

حمل ونقل پاک با هدف کاهش آلودگی هوا، کمک به محیط 

زیست، افزایش سالمت شهروندی و کاهش ترافیک آغاز کرد. 

این رشکت تالش می کند تا با باال بردن سطح فرهنگ جامعه 

و استفاده از دوچرخه کیفیت زندگی را در جامعه ایرانی ارتقا 

باالی 13  کلیه شهروندان  بیدود  دوچرخه های  کاربران  دهد. 

سال هستند که باید رشایط و قوانین را در سایت مطالعه کرده 

و بپذیرند. 

در   1397 سال  در  ابتدا  در  را  خود  فعالیت  رشکت  این 

شهر تهران و در بخش های مرکزی شهر آغاز منود و به تدریج 

از مدت زمان  را تحت پوشش قرار خواهد داد. پس  کل شهر 

کوتاهی این خدمت به سایر شهرها و در نهایت در کل ایران 

ایران  در  خدمت  این  حارض  حال  در  یافت.  خواهد  گسرتش 

هزینه  است.  ایرانیان«  چرخ  »پاک  رشکت  به  متعلق  منحرصاً 

از دوچرخه ها ی  استفاده  بیمه یکسال  و  حق عضویت یکسال 

بیدود در تهران 49500 تومان میباشد. هزینه هر نیم ساعت 

دوچرخه سواری نیز 1500 تومان است که به صورت اینرتنتی 

بعد از هر سفر قابل پرداخت می باشد. 

افراد  که  است  صورت  این  به  سیستم  این  عمل  نحوه 

این  در  سپس  و  نصب  و  دانلود  را  بیدود  نرم افزار  باید  ابتدا 

نرم افزار ثبت نام منایند. پس از دانلود و ثبت نام در اپلیکیشن، 

باز  برای  به کاربر منایش داده می شود.  نزدیک ترین دوچرخه 

فرمان  روی  بر   QR کد  آن،  از  استفاده  و  دوچرخه  قفل  شدن 

در  یا  باید  دوچرخه  استفاده  از  پس  اسکن شود.  باید  قفل  یا 

ایستگاه یا در مکان عمومی مناسب پارک و قفل آن به صورت 

دستی بسته شود. 

ظاهری  با  سیستم،  این  در  استفاده  مورد  دوچرخه های 

نارنجی رنگ، دارای چراغ شربنگ، سبد با ظرفیت 5 کیلوگرم 

بار، ترمز دیسکی، زین قابل تنظیم، قفل هوشمند، پدال های 

الستیک  شربنگ  نوارهای  عقب،  شربنگ  چراغ های  چراغ دار، 

جهت استفاده از دوچرخه در شب و تایرهایی که پنچر و کم باد 

منی شوند، به ارائه خدمات می پردازد ]1[.

به گزارش بورس نیوز، پس از دو ماه از راه اندازی استارت آپ 

حامیت  با  که  »بیدود«  اشرتاکی  دوچرخه های  از  استفاده 

شهرداری تهران راه اندازی شد، در عمل اتفاق خاصی نیفتاد و 

تعداد بسیار کمی از این دوچرخه ها در سطح شهر دیده شد. 

بیدود استارت آپ استفاده اشرتاکی از دوچرخه به عنوان یک 

از  وسیله حمل ونقل سبز در سطح شهر است که در بسیاری 

کشورها و شهرهای دیگر جهان شبیه آن در حال استفاده بوده 

استارات  در  می گیرد.  قرار  هم  زیادی  بسیار  استقبال  مورد  و 

در  نام  ثبت  از  استفاده  با  می توانند  افراد  بیدود  ایرانی  آپ 

از نزدیک ترین محلی که دوچرخه نسبت  اپلیکیشن، نقشه ای 

از و  کت بیدود در شهرهای تهران و ش�ی از و گزاریسش از فعالیت های �ش کت بیدود در شهرهای تهران و ش�ی گزاریسش از فعالیت های �ش
علل شکست پروژه  در تهرانعلل شکست پروژه  در تهران

بـیدودبـیدودبا دودبا دود ییاا  

ــــــــــت!! ــــــــــت!!مسئله این اسـ مسئله این اسـ

دانشجوی کارشنایس ارشددانشجوی کارشنایس ارشد
از ازبرنامه ریزی شهری دانشگاه ش�ی برنامه ریزی شهری دانشگاه ش�ی

زهرازهرا
::عباس پورعباس پور
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به آن ها وجود دارد به دست بیاورند و سپس با مراجعه به محل، 

از دوچرخه استفاده کنند و در نهایت هم آن را در محل توقف 

خود در گوشه ای بگذارند تا دیگران هم از آن استفاده کنند. 

اما باوجود اینکه تعداد زیادی دوچرخه در تهران )حدود 5 هزار 

بود  آماده شده  و  بیدود خریداری  استارت  آپ  برای  دوچرخه( 

و حتی ایستگاه هایی هم برای این کار در نظر گرفته شد، اما 

استقبال الزم از آن به عمل نیامد ]2[. به گزارش تین نیوز در 

مرتبه  دو  یا  از هر دوچرخه یک  روزانه  میانگین  به طور  تهران 

روزانه  که  می شده  پیش بینی  که  حالی  در  می شده،  استفاده 

برای  تا  شود  استفاده  دوچرخه  هر  از  مرتبه  هشت  الی  هفت 

این  لذا   .]3[ باشد  داشته  اقتصادی  رصفه  نظر  مورد  رشکت 

دوچرخه ها برای مدتی از سطح شهر تهران جمع آوری شدند.

از  استفاده  چرا  که  می شود  مطرح  پرسش  این  اما 

مورد  تهران  در  استارت آپ  این  و  هوشمند  دوچرخه های 

پاسخ  نیوز  بورس  گزارش  بر  بنا  نگرفت؟  قرار  عموم  استقبال 

این موضوع را باید در آماده نبودن زیرساخت های الزم شهری 

مناسب  فرهنگ  نبود  دوچرخه سواری،  مسیرهای  خصوص  به 

رانندگی های بد در سطح شهر و ترس مردم  دوچرخه سواری، 

نقلیه  وسیله  عنوان  به  خیابان ها  در  دوچرخه  شدن  سوار  از 

جستجو کرد ]2[. در منبعی دیگر ذکر شده که فاصله بین مبدا 

و مقصد سفرهای روزانه اکرث تهرانی ها آنقدر طوالنی است که 

طی آن با دوچرخه باعث اتالف زمان زیادی می شود. همچنین 

بین نقاط شاملی و جنوبی تهران اختالف ارتفاع زیادی وجود 

دارد. دوچرخه سواری در این شیب و فرازها برای مردم عادی که 

دوچرخه سوار حرفه ای نیستند سخت می باشد. آلودگی هوای 

“

ز مبدا و مقصد سفرهای روزانه اک�ش تهرا�ز ها آنقدر طوال�ز است که طی آن با دوچرخه باعث اتالف  فاصله ب�ی
ز نقاط شمایل و جنو�ب تهران اختالف ارتفاع زیادی وجود دارد. دوچرخه سواری  ز ب�ی زمان زیادی می شود. همچن�ی
 هوای شهر 

گ
در این شیب و فرازها برای مردم عادی که دوچرخه سوار حرفه ای نیستند سخت می باشد. آلود�

ز ییک دیگر از علل عدم تمایل افراد به استفاده از دوچرخه است. دوچرخه سواری در هوای آلوده  تهران ن�ی
ی را وارد ریه دوچرخه سوار می کند.  بیش�ت

گ
“به دلیل دم و باز دم بیش�ت )نسبت به فرد پیاده یا سواره( آلود�

شهر تهران نیز یکی دیگر از علل عدم متایل افراد به استفاده 

از دوچرخه است. دوچرخه سواری در هوای آلوده به دلیل دم و 

باز دم بیشرت )نسبت به فرد پیاده یا سواره( آلودگی بیشرتی را 

وارد ریه دوچرخه سوار می کند. کام این که در روزهای به شدت 

آلوده، پزشکان مردم را از تردد غیر رضوری منع و به کم تحرکی 

توصیه می کنند. این گزاره البته یک چرخه مخرب را یاد آوری 

می کند: آلودگی، امتناع از استفاده از دوچرخه در محیط آلوده، 

استفاده از خودرو، آلودگی بیشرت، امتناع بیشرت از استفاده از 

دوچرخه، استفاده بیشرت از خودرو، آلودگی بیشرت و... ]3[.

تاریخ  در  تهران،  در  بیدود  رشکت  فعالیت  توقف  از  پس 

با  نسل چهار شیراز  اشرتاکی  از دوچرخه  ماه 1398  آذر   28

و  شد  رومنایی  )بیدود(  ایرانیان  چرخ  پاک  رشکت  پشتیبانی 

روزانه تعدادی از افراد از مسیرهای دوچرخه استفاده می کنند. 

این سیستم با 26 ایستگاه که غالب آن ها در محدوده منطقه 

یک شهرداری شیراز واقع  شده اند، به ارائه خدمات می پردازد. 

طبق اعالم شهرداری شیراز، »طرح دوچرخه هوشمند در شیراز 

پنج ساله است و در گام نخست با 200 دستگاه دوچرخه و 26 

ایستگاه ثابت، کار اجرایی شد. تعداد دوچرخه ها در پایان سال 

98 به دو هزار دستگاه و در پایان دوره پنج ساله به 10 هزار 

دستگاه افزایش می یابد. همچنین تعداد ایستگاه های ثابت به 

بنابر خربی که در  افزایش خواهد یافت« ]4[.  ایستگاه   257

ترافیک  و  حمل ونقل  معاون  شد،  منترش   1398 ماه  دی   10

شهرداری شیراز گفت: تاکنون 15 هزار و 328 نفر اپلیکیشن 

استفاده  برای  نفر  هزار   6 حدود  و  نصب  شیراز  در  را  بیدود 

سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی  کرده اند]5[.  نام  ثبت  آن  از 

به  منتسب  و  است  نسل چهارمی  این دوچرخه ها  افزود:  خود 

هر  در  می توانند  شهروندان  و  نیست  مشخص  ایستگاه  یک 



دیگر  ایستگاهی  در  و  کنند  باز  را  دوچرخه  قفل  ایستگاهی 

در  هزینه سفر  دهند.  تحویل  را  آن  مختلف شیراز  مناطق  در 

شهر شیراز به نسبت تهران اندکی متفاوت است. با مشارکت 

شهرداری شیراز از مبلغ 159000 تومان هزینه اولیه ثبت نام، 

سهم کاربر 20000 تومان شامل هزینه سپرده قابل برگشت 

و بیمه سالیانه می باشد. هزینه هر نیم ساعت 

دوچرخه سواری نیز در این شهر 1500 تومان 

سفر  هر  از  بعد  اینرتنتی  صورت  به  که  است 

قابل پرداخت می باشد. در حال حارض بخش 

در  بیدود  محدوده خدمات رسانی  از  اعظمی 

شهر شیراز در منطقه یک شهرداری واقع شده 

و بخش های اندکی در منطقه 2 و 3 می باشد. 

در محدوده منطقه یک شهرداری شیراز مسیر 

طراحی  دوچرخه  مسیر  عنوان  به  کوتاهی 

از  تعدادی  وسیله  به  روزانه  که  است  شده 

کاربران مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده 

مسیرهای  به  محدوده  تنها  بیدود  اشرتاکی  دوچرخه های  از 

وسیع تری  حوزه  و  منی شود  یک  منطقه  در  موجود  دوچرخه 

با ترافیک  افراد دوچرخه سوار  را شامل می شود و در آن حوزه 

پیاده روها  داخل  در  پیاده  افراد  با  و  خیابان  داخل  در  سواره 

اساسی  مشکالت  از  یکی  می رسد  نظر  به  می یابند.  تداخل 

که در شهر تهران منجر به توقف فعالیت بیدود شد، در شهر 

شیراز نیز وجود دارد و آن نبود زیرساخت های الزم استفاده از 

دوچرخه و نیز عدم فرهنگسازی به منظور استفاده از دوچرخه 

به عنوان یک شیوه حمل ونقل است.

شیوع   1398 ماه سال  اسفند  در  می دانیم  که  هامنگونه 

الزام قطع  دلیل  به  و  رسید  اوج  به  ما  در کشور  کرونا  ویروس 

شیراز،  شهرداری  مسئوالن  صالح دید  به  انتقال،  زنجیره 

از  پیش  شد.  متوقف  موقت  طور  به  هم  بیدود  خدمت رسانی 

جمع آوری دوچرخه ها با اینکه مراحل ضدعفونی ایستگاه ها و 

انتقال  در جهت شکست چرخه  اما  می گرفت  انجام  www.bdood.ir .[1]دوچرخه 
[2]. www.boursenews.ir
[3]. www.tinn.ir
[4]. www.shiraze.ir
[5]. www.iribnews.ir
[6]. www.isna.ir
[7]. www.irna.ir

عادی،  حالت  به  شهر  بازگشت  در  ترسیع  و  ویروس  کرونا 

دوچرخه ها  آوری  جمع  دستور  اسفند   ٢٢ شنبه  پنج  روز  از 

برای مدتی معلق  بیدود  نیز فعالیت  صادر شد]6[. در تهران 

دو  از  پس  شیراز  شهر  در  شد.  گرفته  رس  از  مجددا  سپس  و 

تاریخ 6 خرداد 1399، مجددا  از  بیدود،  توقف فعالیت  ماه 

استفاده از دوچرخه ها از رس رفته شد؛ البته 

استفاده از دوچرخه ها منوط به رعایت کامل 

است  کاربران  توسط  بهداشتی  پروتکل های 

.)irna.ir(

ورود  از  زیادی  زمان  مدت  کلی  طور  به 

به  بیدود   4 نسل  اشرتاکی  دوچرخه های 

شهر شیراز و نیز تهران منی گذرد و منی توان 

یا  موفقیت  با  رابطه  در  قطعی  نظر  اظهار 

میان  به  سخنی  پروژه  این  موفقیت  عدم 

مهم ترین  کارشناسان  اعتقاد  به  آورد. 

اقداماتی که مسئوالن شهری برای استقبال 

فراهم  گام  اولین  در  بگیرند  نظر  در  باید  دوچرخه سواری  از 

فرهنگسازی  دوم  گام  در  و  حمل ونقلی  زیرساخت های  کردن 

انجام  از  پیش  این است که  فرهنگسازی  از  است]2[. منظور 

هر عملی می بایست رضورت انجام آن عمل را به مردم یادآور 

شد. به طور مثال تا زمانی که شهروندان عمیقا درک نکنند که 

استفاده از دوچرخه به عنوان یک مد حمل ونقل به نفع خود 

آن هاست از آن استفاده نخواهند کرد. همچنین زیرساخت های 

استفاده از یک وسیله به عنوان مد حمل ونقل باید به بهرتین 

نحو فراهم شود تا افراد متایل به استفاده از آن داشته باشند. 

دسرتسی مناسب به ایستگاه های دوچرخه، یکپارچگی سیستم 

هزینه  اشرتاکی،  دوچرخه  سیستم  با  همگانی  حمل ونقل 

متامی  مناسب  دسرتسی  سیستم،  این  از  استفاده  مناسب 

شهروندان به دوچرخه ها و... تنها بخشی از معیارهای موفقیت 

پروژه دوچرخه اشرتاکی در یک مکان است.

عملی  هر  انجام  از  پیش 

آن  انجام  رضورت  می بایست 

شد.  یادآور  مردم  به  را  عمل 

که  زمانی  تا  مثال  طور  به 

نکنند  درک  عمیقا  شهروندان 

به  دوچرخه  از  استفاده  که 

حمل ونقل  مد  یک  عنوان 

آن  از  آن هاست  خود  نفع  به 

استفاده نخواهند کرد.
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