حمل و نقل شهری ،اثرات و راهکارهای زیست
محیطی آن

(تاریخ دریافت مقاله ، 93/7/22 :تاریخ پذیرش نهایی)93/11/20 :

مسئله آلودگی در شهرهای امروز یکی از مهم تری مسائل شهرهاست که حمل و نقل شهری نقش به سزایی در آن دارد .در این
تحقیق سعی شده است تا با شیوه اسنادی ـ تحلیلی به بررسی تاثیر انواع آلودگی های ناشی از حمل و نقل بر انسان اشاره و راه کارهایی
را برای کاهش و برطرف کردن این اثرات ارائه شود .شیوه های پیشنهاد شده به گونه ای است که هر یک باید با توجه به عوامل محيطي،
فرهنگي ،تاريخي ،سياسي ،اقتصادي و اجتماعي شهرهای مختلف سنجیده و سپس اجرایی شوند و تاکید این مقاله نیز برهمین مطلب
است که برای کنترل و بهبود عوامل آالینده ناشی از حمل و نقل باید از ترکیب های متفاوتی از این شیوه های ارائه شده استفاده کرد.
یكی از تاثیرات حمل و نقل ،توسعه پایدار است در برنامه ریزی حمل ونقل سعی می شود که با شاخص های توسعه پایدار سازگاری
بیشتری داشته باشد .این سازگاری هم زمانی صورت می گیرد که خدشه ای کمتر به محیط زیست و طبیعت وارد کند.
در این مقاله اسنادی ـ تحلیلی می باشد که مطالب آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده است و هدف از ارائه این مقاله بیان
آثار اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی حمل و نقل و همچنین بیان حمل و نقل در راستای اهداف توسعه پایدار و رابطه بین سیستم
های حمل و نقل و اثرات زیست محیطی آن بوده است و در همین راستا به ارائه راه حل های منطقی و قابل استفاده در شهرها خواهیم
پرداخت .هریک از را حل ها با توجه به زیرساخت های هر شهر و بسته به جمعیت آن قابل اجرا خواهد بود.

واژههاي کليدي:

حمل و نقل ،محیط زیست ،آلودگی ،حمل و نقل ،آالینده

* تلفن09113220161 :

* Email:ramezanzadeh@semnan.ac.ir
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با توجه به روند رو به رشد گسترش شهرها و افزایش روزافزون
استفاده از خودروها شخصی مهم ترین مسائله ای که گریبان گیر
شهرهای امروزی شده ،افزایش آلودگی های ناشی از حمل و نقل
شهری است .برای حل معضالت حمل و نقل (مخصوصا بحث
زیست محیطی آن) به دلیل اینکه عوامل گوناگونی در آن دخیل
هستند ،نمی توان تک بعدی عمل کرد و فقط به یک جنبه ی
آن توجه کرد بلکه باید در بخش های مختلفی از قبیل :وسایل
حمل و نقل ،سیستم ارتباطی ،کاربری ها و فرهنگ غالب مردم
و رابطه ی حاکم بر این موارد توجه داشت که این موارد به هم
مرتبط هستند و از آن جایی بروز که آلودگی های زیست محیطی
ناشی حمل و نقل علل مختلفی دارد پس برای بهبود آن نمی توان
به یک راهبرد محض اتکا کرد .در ادامه به ارائه راهکارهایی برای
ارتقا و بهبود وضعیت هر یک از این بخش ها می پردازیم.

پیشینه ی تحقیق:
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تاكنون مطالعات گوناگوني در زمينه حمل ونقل پايدار و
ارزيابي ابعاد و سيستم هاي آن ،صورت گرفته است .زويدگست
در پژوهشي تحت عنوان« :توسعه حمل و نقل پايدار شهري با
رويكرد بهينه سازي پويا» از مدل بهينه سازي پويا براي يافتن
راه حل بهينه تحت محدوديت هاي اهداف اجتماعي ،اقتصادي و
محيطي استفاده كرده است)Zuidgeest, 2005( .
ريچاردسون در مقاله اي تحت عنوان« :حمل و نقل پایدار» با
استفاده از چارچوب هاي تحليلي ،در ارزيابي « پايدارحمل و نقل
پايدار ،از مدل هاي پويايي سيستم كه روابط بين عناصر سيستم
را نشان مي دهند استفاده كرده و در اين مدل ها با استفاده از
تحليل علت و معلول ،تعامل بين عوامل تأثيرگذار بر حمل نقل
پايدار را مشخص كرده است)Richardson, 2005( .

جانسون در پژوهش خود تحت عنوان با استفاده از «پايداري در
سيستم زمين پايه و حمل و نقل تحليل هزينه -فايده (به معناي
در نظر گرفتن معادل پولي تمام اثرات مثبت و منفي يك پروژه)
براي ارزيابي قابليت پايداري استفاده كرده است كه البته در آن،
تخمين هزينه هاي محيطي و اجتماعي ،تقريبا مشكل است.

()Jonsson, 2008

آواستي و چوهان  4در مقاله اي با عنوان « :استفاده از نظريه
دمستر -شافر و تحليل سلسله مراتبي  AHPبراي ارزيابي راه
حل هاي پايداري حمل و نقل» از رویکرد تصميم گيري چند
شاخصه براي انتخاب سيستم هاي حمل و نقل پايدار ،تحت
اطالعات ناقص) عدم اطمينان (و ارزيابي معيارهاي حمل ونقل
پايدار استفاده كرده اند)Awasthi & Chauhan, 2011( .
جيون  7و همكارانش در مقاله اي تحت عنوان« :ارزيابي پايداري
طراحي حمل و نقل در سطوح :عملكرد ،اندازه ها و شاخص ها»
پايدار ،بعد اثربخشي سيستم را نيز در نظر گرفته اند2013( .
)Jeon et al.,

روش تحقیق:

موضوع حمل ونقل (برنامه ریزی ،طراحی ،مدیریت سیاست گذاری)
می تواند به عنوان ابزاری برای دستیابی به توسعه پایدار تلقی
شود .دستیابی به حمل و نقل پایدار نیازمند یک تغییر پارادایم
است ،یعنی تغییر در نحوه تفکر به مسائل و همچنین نحوه حل
مسائل .روش تحقیق استفاده شده در این مقاله اسنادی ـ تحلیلی
می باشد که مطالب آن به روش اسنادی گردآوری شده است .در
ابتدا مفهوم حمل و نقل پایدار بیان شده و به بیان برخی از اثرات
مثبت حمل ونقل پایدار و ویژگی های آن پرداخته شده و در
پایان به ارائه راهکارهایی که میتواند به حمل و نقل پایدار بیانجامد
مطرح شده است.

حمل و نقل و آثار زیست محیطی آن

نمودار  -1میزان انتشار آالینده های بخش حمل و نقل (( )1386-1391منبع:
ترازنامه انرژی سال )1391

با ورود وسایل حمل و نقل بنزینی و افزایش انبوه اتومبیل و
نیاز روز افزون افراد به آن ،آلودگی محیط زیست در زمره مسائل
ناشی از سامانه های حمل و نقل قرار گرفت ،به گونه ای که امروز
سهم عمده ای از تغییرات اقلیمی را ناشی از آالینده های تولید
شده از وسایط نقلیه می دانند( .اردالن .)74:1387
آلودگی های ناشی از بخش حمل و نقل را می توان به سه بخش
آلودگی های هوا ،صوتی و دیداری دسته بندی کرد که در ذیل به
آنها خواهیم پرداخت:
الف  :آلودگی هوا
حمل و نقل به عنوان عمده ترین مصرف کننده ی فرآورده های

نفتی در انتشار گازهای گلخانه ای و آالینده نقش اساسی دارد .در
جدول  1به شاهد روند افزایش میزان انتشار آالینده های بخش
حمل و نقل در سالهای اخیر هستیم که زنگ خطری است برای
توسعه کنونی حمل و نقل کشور.

تردد خودرو حمل و نقل جاده ای

 47درصد

حمل و نقل هوایی

 4.5درصد

حمل و نقل ریلی

 3.2درصد

فعالیت های ساختمانی و کارخانه ها

 32درصد

سایر

 13درصد

جدول  -2استاندارد صدا در ایران به تفکیک نوع منطقه در روز و شب (دسی بل)
(منبع :گرگانی و قاسم پور )10:1390

نوع منطقه

روز (7صبح شب (10شب
الی 10شب) الی10صبح)

مسکونی

55

45

تجاری -مسکونی

60

50

تجاری

65

55

مسکونی -صنعتی

70

60

صنعتی

75

65

نمودار -3سر و صدای ایجاد شده توسط سیستم های مختلف حمل و نقل همگانی
(دسی بل )
توضیح  :مبنای فاصله  15 ،متر است (منبع :گرگانی و قاسم پور )11:1390

وسیله نقلیه

بلندیصدایتولیدی(دسیبل)

اتوبوس دیزلی

85-92

اتوبوس برقی

75-83

قطار سبک (در سطح زمین)

80-86

مترو

90-97

خیابان شلوغ

90

بوق شیپوری اتومبیل

100

ارتقاءفرهنگ ترافیک شهروندان

آموزش صحیح فرهنگ ترافیک به همه طبقات جامعه و عالقه مند
ساختن آن ها به رعایت اصول این فرهنگ می تواند در اصالح
وضعیت ترافیک و کاهش مسائل و مشکالت ناشی از آن تاثیر به
سزایی داشته باشد .آموزش باید به طور مداوم و به صورت بنیادی

حمل و نقل شهری ،اثرات و
راهکارهای زیست محیطی آن

ب  :آلودگی دیداری
به آن دسته از آلودگی ها گفته می شود که انسان به دیدن آن
خو ندارد و باعث ناراحتی روان انسان می شوند.
یکی از مسائلی که شاید کمتر به آن توجه شود بحث آلودگی
دیداری ناشی از حمل و نقل است که موارد زیر را در بر می گیرد:
ـ ازدحام اتومبیل ها در ترافیک های طوالنی
ـ دود ناشی از اتومبیل ها
ـ تاسیس سیستم های حمل و نقل هوایی مثل منوریل در برخی
مناطق
ـ موانع دید ناشی از پل ها  ،روگذرها و...
باید به این نکته توجه کرد که آلودگی دیداری ،نسبی است
برای مثال استفاده از منوریل در مناطق توریستی و گردشگری
امری الزم و ضروری است اما همین احداث مونوریل می تواند در
برخی موارد باعث آلودگی شدید دیداری شود.
همان طور که بیان شد راهکارهایی در زمینه های ارتقاء فرهنگ
غالب مردم ،کاربری ها ،وسایل حمل و نقل و سیستم ارتباطی
ارائه شده که به شرح ذیل است.

منشا سروصدا

میزان آالیندگی
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ب  :آلودگی صوتی
آلودگی صوتی یکی دیگر از موارد آالینده محیط زیست می باشد.
تاثیرپذیری انسان از سر و صدای ناشی از حرکات اتومبیل،
هواپیما ،قطار ،کشتی ،کارخانه صنعتی ،فعالیت های ساختمانی،
مراکز تجاری و عمومی می باشد که آثار نامطلوبی بر سالمت افراد
برجای می گذارد  .کاهش قدرت شنوایی ،تاثیر بر خواب  ،اثرات
روحی و روانی ،استرس ،سردرد ،فشارخون باال و خستگی از اثرات
بالینی و فیزیولوژیکی آلودگی صوتی محسوب می شود .آلودگی
صوتی حمل و نقل جاده ای به میزان ترافیک ،سرعت ماشین ها،
وسایل نقلیه سنگین و موتورسیکلت ها بستگی دارد .جدول زیر
سهم هریک از منابع آالینده را در کشور نشان می دهد.
همان طور که مالحضه می شود حمل و نقل جاده ای (درون
شهری و برون شهری) بیشترین میزان آلودگی صوتی شهرهای
کشور را به خود اختصاص داده است.
در جدول 2استاندارد صدا در ایران و در جدول 3بلندی صدای
تولیدی وسایل نقله آورده شده است که با مقایسه این دو جدول
به نامتوازن بودن صداهای تولیدی وسایل نقلیه با مناطق شهری
پی خواهیم برد و در حال حاضر این نتایج رضایت بخش نمی باشد.

جدول  -1سهم هریک از منابع آالینده در کشور (منبع :فروزنده )49:1388
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و ریشه ای صورت پذیرد.
از عوامل مهم که باید از طریق افزایش سطح فرهنگ جامعه
اصالح شود  ،نحوه استفاده از وسایل نقلیه شخصی است .وسایل
نقلیه شخصی عامل حاکم بر حمل و نقل شهری بوده و برای
آینده قابل پیش بینی نیز حاکم باقی خواهند ماند .ساختار شهری
فعلی و کاربری اراضی جاری با هدف سهولت جابجایی و حرکت
سریع برای ماشین ها این اهمیت را دو چندان کرده است ( .فالح
منشادی ،روحی و سعیدی زند.)28-29 :1391
یکی از عواملی که باعث افزایش استفاده شهروندان از
خودروهای شخصی شده است ،توجه نکردن به منافع جمعی
است و این درحالی است که رشد و بهبود منفعت جمعی باعث
رشد و بهبود منفعت منفعت فردی می شود و از طرفی باید توجه
داشت که فراهم نبودن زیرساخت ها و امکانات مناسب حمل و نقل
بر ترجیح دادن منفعت فردی مردم بر منفعت جمعی جامعه تاثیر
به سزایی دارد.
برای اصالح فرهنگ ترافیک باید از پایه شروع کرد؛ همان گونه
که نهال ضعیفی با تکه ای چوب عمود شده در کنارش به درختی
پایدار و استوار تبدیل می شود برای فرهنگ سازی در امر ترافیک
نیز باید چنین کرد .از آن جایی که دوره ی ابتدایی زندگی انسان
در محیط های آموزش ای چون مدارس شکل می گیرد لذا
الزم است که به آموزش مسائل ترافیک در مدارس کشور توجه
ویژه ای شود و هزینه سرمایه گذاری در این بخش بسیار کمتر
است از هزینه ای ناشی از مسائل و مشکالتی است که در
عوض بی توجهی به این امر خطیر پدید خواهد آمد.

تاکید بر ساختار فشرده شهری

در فشرده سازی ساختار شهری فعالیت های کار ،تفریح و
فعالیت های مربوط به زندگی عادی در یک مکان جمع
می شوند و یک شخص با مراجعه به چنین مکان هایی
می تواند به هدف های جمعی دست پیدا کند .در این راستا
نسبت تراکم ساختمان ها به سطح اشغالشان به طور فزاینده ای
افزایش می یابد و گسترش شهر به صورت عمودی و در ارتفاع
افزایش می یابد.
شهرهایی که با تراکم باال ساخته می شوند از منابع کمتری در
ساخت استفاده می کنند و ازهمه مهم تر کاهش سفر های درون
شهری است که این امر در کاهش تردد وسایل نقلیه و کاهش
آلودگی زیست محیطی بسیار موثر است .
در ضمن باید توجه داشت که در مناطق تاریخی ارتفاع چهره ی
تاریخی آن منطقه را برهم میزند لذا در این گونه بافت ها برای
حفظ وقار بافت نباید بلند مرتبه سازی را به یکباره آغار کرد بلکه
باید تعداد طبقات ابنیه با فاصله گرفتن از بافت تاریخی ،به تدریج
افزایش یابد.

استفاده از مترو

این وسیله به سبب آنکه در داخل کالن شهرها پس از نیاز مبرم
شهروندان ایجاد می شود ،معموالً در نقاط مسکونی پرتراکم از
تونل های زیرزمینی عبور می کند و به نام مترو شهرت یافته است.
تجزیه و تحلیل اعداد و ارقام به دست آمده از مطالعات مربوط
به سامانه های حمل و نقل شهری نشان داده است کارآیی در
شهرهایی که مجهز به سامانه ی ریلی شده اند ،بیش از شهرهایی
است که این سامانه را ندارند .در بسیاری از شهرهای مهم جهان
مانند مسکو ،پاریس ،میالن ،بیش از  60درصد کل حمل و نقل
عمومی شهری از طریق ریل صورت می گیرد .در کشورهای ژاپن
و هنگ کنگ درصد تأمین سامانه ی حمل و نقل برای سفرهای
شهری باالتر از  40درصد است .در توکیو به تنهایی  14میلیون
سفر در سال با راه آهن های حومه ای صورت می گیرد.
کارایی مترو
افزایش ایمنی حمل و نقل سفرهای شهری ،کاهش سرمایه گذاری
در احداث پارکینگ عمومی ،افزایش سرعت ،صرفه جویی زمانی
برای تغییر وسیله ی نقلیه و ده ها مورد دیگر از جمله مزایای
این نوع شبکه ی حمل و نقل ریلی شهری است .اما به لحاظ
شهرسازی ،این نوع شبکه ،دارای مزیت های قابل توجه دیگری
نیز هست که در زیر به طور مختصر به آنها اشاره می شود.
دیدگاه فنی
 ظرفیت جابجایی مسافر با اتوبوس حدود  30،000مسافر دریک ساعت در هر مسیر است ،اما مترو  75تا  80هزار مسافر در
ساعت در هر مسیر را می تواند جابه جا کند.
 استهالک اتوبوس کمتر از  10سال و استهالک قطار متروحدود  30تا  50سال و تاسیسات زیربنایی آن حدود  100سال
است ،که این مقایسه حاکی از عمر مفید سامانه ی انتخابی است.
دیدگاه زیست محیطی
سوزش چشم ها و بیماری های پوستی ،به وجود آمدن دود
و مه و خطرات جانی آن و تبعات بی شمار دیگر به خصوص در
خیابان های مرکزی شهرها ناشی از استفاده ی بیش از حد
حمل و نقل با سوخت های فسیلی موجود است که با توجه به
نوع طراحی شبکه ی مترو ،این سامانه بسیاری از آثار زیست
محیطی منفی را ندارد.
دیدگاه اجتماعی
 مترو به عنوان وسیله ی سریع و ارزان قیمت در ایجاد امکاناترفاهی در خدمت جابه جایی و پاسخ به تقاضاهای سفر در تمام
سطوح اجتماع مورد استقبال واقع می شود.

 استفاده از مترو فاصله ی اجتماعی بین طبقات مردم را کاهشمی دهد.
 استفاده از مترو موجب صرفه جویی در زمان می شود و درنهایت بهره وری اقتصادی و اجتماعی مناسب تر از بازدهی
مرتبط خواهد داشت.

ترویج پیاده روی

ترویج پیاده روی به عنوان روش برتر برای حرکت افراد با توجه
به اثرات مثبت آن از اهمیت زیادی برخوردار بوده و الزم است
استراتژی هایی برای جذاب نمودن آن انجام شود .هدف از اجرای
این سیاست ها افزایش کیفیت محیطی پیاده روی از میان فضای
خیابان هایی هست که حق تقدم با عابران است .این روش ها
شامل موارد زیر است:
ـ افزایش تراکم و کاربری های مختلط برای ایجاد مبداء و
مقصد های نزدیک تر به هم
ـ توجه به ممتد بودن ،وجود سایه بان و نورپردازی مناسب
ـ طراحی با حق تقدم عابران پیاده برای تشویق به پیاده روی نه
استفاده از وسایط نقلیه موتوری

و مزایای پیاده روی به شرح زیر است:
ـ منبع انرژی غیر قابل تجدید را مصرف نمی کند.
ـ محیط زیست شهر را به هم نمی زند و آلوده نمی کند.
ـ هزینه تامین شبکه مناسب پیاده روی در مقایسه با سایر وسایل
نقلیه ناچیز است.
ـ پیاده روی قابل اتکاست و افراد می توانند سر موعد به کار خود
برسند.
ـ پیاده روی به سالمت و نشاط افراد کمک می کند.
ـ به فضاهای شهری جنب و جوش و حرکت می بخشد( .فیضی
و رجبی)5: 1391 ،
یکی از ویژگی های مهم پیاده روی در شهر ،افزایش تعامالت
اجتماعی با دیگر شهروندان است که این امر باعث می شود فرد
خود را عضوی از جامعه بداند و به حقوق دیگران احترام بگذارد
تا اینکه با ترجیح دادن وسیله شخصی خود را از اجتماع جدا
دانسته و به منافع فردی خود اهمیت دهد.

استفاده از خودروهای هیبریدی

امروزه با توجه به آلودگیهای ناشی از خودروها و محدودیتهای
سوخت فسیلی ،کارخانههای خودروسازی گام مهمی در مقابله
با این امر برداشتهاند که از جمله آنها می توان به خودروهای
هیبریدی ( ،)Hybrid Vehicleاشاره کرد .این خودروها به
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معایب استفاده از مترو
از معایب استفاده از مترو می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 تاثیرات اجتماعی ،کالبدی و ترافیکی احداث ایستگاه های مترودر محدوده های شهری
 عدم توجه به هویت محلی محالت بالفصل ایستگاه دربرنامه ریزی ایستگاه های مترو و در مواردی عدم تناسب ظرفیت
ایستگاه با محدوده ای بالفصل ایستگاه (عباس زادگان ،رضازاده
و محمدی.)57 :1390
با توجه به مزایا و معایب استفاده از مترو قابل مالحظه است
که مزایای مطرح شده در چهار بخش متن باال همگی دال بر
بهینه بودن استفاده ی این وسیله ی نقلیه است و معایب موجود
آن نسبت به مزایایش و نسبت به دیگر شیوه های حمل و نقل
بسیار کمتر است که با تدابیر سیاست ها و دستورالعمل هایی
قابل کنترل است.

ـ ایجاد مسیر های پیاده روی در نزدیکی شبکه های خیابان
ـ ایجاد مسیرهای طبیعی ایجاد شده در داخل پارک ها
ـ طراحی مسیر پیاده با تغییر مکرر جهت یا حالتی نوسانی و
منقطع نه مستقیم ،جهت ایجاد جذابیت بیشتر
ـ طراحی معابر به صورت پویا و فعال و استفاده از کف سازی و
مبلمان مناسب در مسیر پیاده (فالح منشادی ،روحی و سعیدی
زند.)25:1391،
ـ افزایش پیوستگی شبکه پیاده روهای حاشیه خیابان ها (روگذر
زیرگذر)
ـ روسازی مناسب پیاده روها
ـ ایمن سازی مسیر عابر پیاده با استفاده از تجهیزات ترافیکی
ـ نصب مبلمان شهری و تابلوهای راهنما به میزان کافی

حمل و نقل شهری ،اثرات و
راهکارهای زیست محیطی آن

دیدگاه اقتصادی
ـ استهالک لوازم جانبی خودروهای شخصی و عمومی (اتوبوس ها
و تاکسی ها) و تعداد سرویس دهندگان مربوطه از هزینه های
مربوط به این سامانه ها است که در مقایسه با مترو تفاوت قابل
توجهی دارد.
ـ هزینه ی حمل یک مسافر با شبکه ی مترو ارزان تر از هزینه ی
حمل مسافر با شبکه اتوبوس رانی است( .مصرف انرژی کمتر،
استهالک کمتر  ،نیروی انسانی کمتر) (اردالن .)76-77:1387

تصویر -1نمونه ای از خودروهای هیبریدی( ،منبع :نگارنده).

نمودار -2میزان انرژی مصرف شده برای یک کیلومتر جابجایی یک نفر،
(منبع :نگارنده).

شماره ی  / 6بهار و تابستان 1394

دو فصلنامه ی هنرهای کاربردی
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صورت ترکیبی از دو سوخت (فسیلی و الکتریکی) به حرکت در
می آیند و باتری های لیتیومی این خودرها در هنگام حرکت شارژ
شده و از موتور بنزینی آن زمانی استفاده می شود که به توان باال
برای حرکت نیاز باشد.
این خودروها با محیط زیست سازگاری داشته و  1.5تا 4.5
لیتر در هر  100کیلومتر مصرف دارند که با به کارگیری این
خودروها صرفه جویی باالیی در مصرف انرژی رخ خواهد داد .که
از ادامه ی روند افزایش آلودگی ها می کاهند.
به منظور گسترش و افزایش استفاده از خودروهای هیبریدی
سیاست های زیر پیشنهاد می شود:
ـ حذف تمام اشکال سوبسید برای اتومبیل های شخصی و
اجرای برنامه هایی برای تشویق مردم به منظور خرید خودروهای
هیبریدی
ـ اعمال تنبیه های مالیاتی برای خرید و فروش نقلیه ی پر مصرف
ـ ایجاد انگیزش مالیاتی برای شرکت ها ،به منطور سرمایه گذاری
در فناوری های متناسب و تداوم آن تا مرحله تولید
ـ افزایش بودجه تحقیقات و توسعه خودروهای هیبریدی و
فناوری های مرتبط
ـ توسعه زیرساخت های پیشتیبان الزم
ـ طرح های تشویقی برای خرید خودروهای برقی همچون
«اجازه تردد در مسیرهای ویژه اتوبوس» برای دارندگان این
دست خودروها
ـ تردد خودروهای هیبریدی در محدوده های طرح ترافیک یا
زوج و فرد
ـ تعرفه واردات  :که تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی
در سالجاری به صفر رسیده است و این کار برای اولین بار و
بابت پیشگیری از آلودگی هوا و همچنین انتقال تکنولوژی روز
دنیا به کشور ،انجام شده است.

دوچرخه سواری

برای سفرهای کوتاه این گزینه نسبت به تاکسی و خودرو
سالم تر و پایدارتر هستند .اگر خیابان ها امن و راحت باشند،
بسیاری از مردم دوچرخه سواری را برای حمل و نقل بر می گزینند.
دوچرخه اشتراکی برای افرادی که دوچرخه شخصی ندارند امکان
دوچرخه سواری را فراهم می کند .دوچرخه یک وسیله نقلیه
بی صدا و بدون آلودگی است و در مقایسه با حمل و نقل عمومی
از مزیت مهمی برخوردار است:
ـ دوچرخه بافت سکونت گاه ها را تغییر نمی دهد.
ـ مزیت اصلی دوچرخه در کمی مصرف انرژی حرکتی است.
مقدار این انرژی تقریبا  1.3انرژی حرکتی عابرپیاده و اتومبیل
می باشد .از این رو دوچرخه سوار بی نیاز از مصرف انرژی خارجی
قادر است در مقایسه با عابر پیاده  ،مسافت سفرهایش را
طوالنی تر کند.
در نمودار  2از میزان انرژی مصرف شده برای یک کیلومتر
جا به جایی یک نفر آورده شده است ،همان طور که مشاهده
می شود استفاده از دوچرخه بهترین حالت ممکن می باشد.
همچنین امکانات مورد نیاز برای تشویق دوچرخه سواری به
شرح زیر است:
ـ ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری با حق تقدم دوچرخه سواران
و شبکه های مجزا برای دوچرخه سواری
ـ پیش بینی و ایجاد امکانات پارک دوچرخه ها در پایانه عمومی،
ایستگاه های وسایط نقلیه ،هسته های مراکز شهری و سایر
خدمات کلیدی برای تشویق عموم به دوچرخه سواری
ـ پیش بینی امکان توسعه شبکه دوچرخه سوارای در توسعه های
آتی
ـ تامین امنیت دوچرخه (فالح منشادی ،روحی ،سعیدی
زند.)26:1391،

اهداف گسترش دوچرخه سواری

ـ ایجاد نشاط و سالمت جسمی و روحی در شهروندان در راستای
ایجاد شهری سالم
ـ توسعه فرهنگ دوچرخه سواری به عنوان یک شیوه کارآمد
جابجایی در مسافرت های کوتاه
ـ کمک به کاهش آلودگی هوا و صدا و ازدحام تردد و آسیب های
ناشی از آنها
ـ اشتغال زایی و ارتقای نقش حمل و نقل همگانی (فیضی و
رجبی)5:1391 ،

گسترش حمل و نقل عمومی

 ITSبه طور کلی ،نقطه تالقی روش های محاسباتی پیشرفته،
فن آوری اطالعات ( )ITو ارتباط از راه دور است که با بخش
حمل و نقل ترکیب شده است .بنابراین  ITSرا می توان به
صورت استفاده از فن آوری اطالعات و فن آوری ارتباطات برای
مدیریت لحظه ای خودروها و شبکه هایی که جابه جایی انسان و
کاال در آنها انجام می شود  ،تعریف کرد( .نادران)6:1390،
موارد کاربرد : ITS
ـ پرداخت الکترونیکی عوارض
ـ مدیریت حمل و نقل همگانی به صورت یک سیستم یکپارچه
برای رعایت برنامه زمان بندی ،کاهش تاثیر ازدحام بر عملکرد
سیستم و تخصیص موثرتر کارکنان ،منابع و تجهیزات
ـ پرداخت الکترونیک برای اخذ کرایه وسایل نقلیه مختلف
ـ سیستم جامع مدیریت پارکینگ که نشان دهنده جای خالی در
پارکینگ های مختلف است
ـ ایجاد سامانه و نرم افزار آنالین جهت اطالع لحظه ای مسافران
از موقعیت کنونی و زمان رسیدن وسایل حمل و نقل عمومی به
ایستگاه ها
ـ تبديل سامانه چراغهاي راهنمايي شهر به سامانه هوشمند
هماهنگ متصل به مرکز کنترل ترافیک و ( ....نادران)63-66،1390

نتيجهگيري:

در انتها باید به این نکنه اشاره کرد که با توجه به متفاوت
بودن شهرهای کشور از نظر محيطي ،فرهنگي ،تاريخي ،سياسي،
اقتصادي و اجتماعي نمی توان بدون درنظر گرفتن این عوامل،
استفاده از شیوه خاصی از حمل و نقل را برای همه ی شهرهای
کشور اعمال کرد بلکه باید با توجه هریک از عوامل اشاره شده
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برخی سفرها طوالنی هستند ،دوچرخه سوارای و پیاده روی
گزینه های معقولی برای این گونه سفرها نیستند .از آنجایی که
تردد زیاد خودروهای شخصی حرکت حمل و نقل عمومی و
اتوبوس ها را کند می کند ،شهرها باید به فکر حل این مشکل
باشند .حمل و نقل عمومی انبوه بر قابلیت جابه جایی سریع و
راحت میلیون ها مسافر را دارند .از جمله مزیت های حمل و نقل
عمومی می توان به سرعت باال ،بهره وری باال ،امنیت ،کاهش
اثرات منفی زیست محیطی ،اجرای سریع حمل و نقل همگانی،
ثبات در ارزش و کاربری زمین ،تراکم کمتر ترافیک ،حجم قابل
توجه در حمل و نقل مسافر ،هزینه های کمتر (هزینه ناشی از
مصرف سوخت و استهالک اتومبیل) و ...اشاره نمود.
ایجاد کیفیت باالتر حمل و نقل عمومی برای تشویق جذابیت آن
نسبت به وسایط نقلیه شخصی ،ایجاد سرویس هایی با جذابیت
باال و افزایش سهم حمل و نقل عمومی می تواند وابستگی به
ماشین های شخصی تک نفره را کاهش دهد .از جمله راهبردها
در راستای توسعه حمل و نقل عمومی به شرح زیر است:
ـ تامین حداکثر پوشش و دسترسی به حمل و نقل عمومی برای
ساکنین و شاغلین هر منطقه
ـ توسعه سرویس های سلسله مراتبی حمل و نقل عمومی به
صورت یکپارچه و هماهنگ
ـ دادن تقدم به ایجاد عملکردهای حمل و نقل عمومی به منظور
ارائه سرویس مطمئن
ـ باال بردن کیفیت (بهبود راحتی ،ایمنی و سر وقت بودن) و
کمیت (مکرر بودن ،پوشش جغرافیایی کامل و دسترسی آسان
برای همه) سرویس های حمل و نقل عمومی
ـ انسجام ایستگاه های وسایط نقلیه عمومی و ارائه اطالعات الزم
مانند جداول زمانی ،مبالغ کرایه و ...
ـ پیش بینی گزینه هایی از حمل و نقل عمومی که از نظر هزینه
برای اقشار کم درآمد مناسب باشد.

استفاده از روش ITS

حمل و نقل شهری ،اثرات و
راهکارهای زیست محیطی آن

معایب اجرای طرح های دوچرخه سواری در طرح های
ایران به شرح زیر است:
 عدم گسترش در کل شهر عدم فرهنگ سازی و تبلیغات محدودیت ساعات کم تعطیلی کانکس ها در روزهای تعطیل (سوزنی و خردمند،)11:1391
این معایب و نارسایی ها با افزایش بودجه مالی و تبلیغات
گسترده در رسانه و در سطح شهر قابل پیگری است و اگر
امکانات و زیرساخت های آن فراهم شود خود عمل دوچرخه
سواری در شهر توسط شهروندان شیوه ایست عملی برای جذب
شهروندان بیشتر به این امر.

مسیر حمل و نقل عمومی باید تا حد امکان مستقیم و به دور
از حلقه ها و بن بست باشد .برنامه ریزی برای این نوع حمل و نقل
نیازمند زمان و هزینه بیشتری است که از ایستگاه های اتوبوس تا
زیرساخت های شهری برای ایستگاه ها و تونل های مترو را شامل
می شود و باید همه شهروندان از جمله افراد مسن و معمولی
مورد توجه قرار می گیرند (فالح منشادی ،روحی ،سعیدی
زند.)28-27 :1391
در رابطه با استفاده مکمل از دوچرخه سواری و حمل و نقل
عمومی باید در نزدیکی ایستگاه های حمل و نقل ،پارکینگ هایی را
مخصوص دوچرخه تعبیه کرد تا افراد مسیر منتهی به ایستگاه های
درون شهری را از منزل با دوچرخه طی کنند و هنگام رسیدن
به ایستگاه مورد نظر دوچرخه ی خود را پارک کنند و در هنگام
بازگشت نیز مسیر ایستگاه تا منزل را توسط دوچرخه طی کنند.

شماره ی  / 6بهار و تابستان 1394

نشریه ی هنرهای کاربردی

برای هر شهر از شیوه ها و الگوهای متنوع حمل و نقلی بهره
برد .و به تعبیری باید از مهندسی ایرانی استفاده کرد .برای مثال
متراکم سازی و مرتفع ساختن ابنیه برای کاهش گسترش افقی
شهرها را با حساسیت بیشتری در شهر های تاریخی به کار برد.
همان طور که اشاره شد حمل و نقل شهری امری گسترده و
پیچیده است و نیروها و عوامل متعددی در رشد و گسترش آن
دخیل هستند و برای کاهش آثار زیست محیطی حمل و نقل
نیز باید از انتخاب روشی منفرد و به دور از واقعیت پرهیز کرد.
روش های ارائه شده در این مقاله به هیچ وجه بایکدیگر تعارض
نداشته ،بلکه مکمل یکدیگر بوده و ممکن است برای یک شهر
ترکیب چندین روش کارگر باشد و برای شهری دیگر ترکیبی
دیگر از این روش ها.

فهرست منابع:

 -اردالن ،مریم ،)1387( ،مترو و شهر پایدار ،جستارهای شهرسازی 26،و78-70:27
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 سوزنی  ،رحیم و محمد خردمند ،)1391( ،مزایا ونتایج به کارگیری طرح دوچرخههمگانی در شهرداری منطقه  8تهران و ضرورت گسترش آن به کل شهر

 فروزنده ،کاظم ،)1388( ،مقایسه اثرات زیست محیطی حمل و نقل ریلی و جاده ای،راه ابریشم ،102،سال چهاردهم46-49 ،

 فالح منشادی ،الهام ،امیر روحی ،سعیدی زند ،پدرام ( ،)1391بررسی و ارائه سیاستهای دست یابی به حمل و نقل پایدار در تهران،دانش شهر76-4 :128 ،
 فیضی ،جواد ،و آزیتا رجبی ،)1391( ،تاثیر حمل و نقل غیرموتوری بر توسعه پایدارشهری ،يازدهمين كنفرانس مهندسي حمل و نقل و ترافيك ايران

 عباس زادگان ،مصطفی ،رضازاده ،راضیه و محمدی ،مریم ( ،)1390بررسی مفهومتوسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی و جایگاه مترو شهری تهران در آن ،باغ نظر،
43-58 :17 ،8
 گرگانی ،حامد و قاسم پور ،شیما ( ،)1390چگونگی تعیین سیستم ریلی درونشهری مناسب برای کالن شهرها ،دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و
نقل و ترافیک ایران
 نادران ،علی ،)1390( ،آشنایی با سیستم های هوشمند حمل و نقل ،تهران :انتشاراتسازمان شهرداری و دهیاری های کشور
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