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Abstract
Background and Aim: Nowadays, due to the important role of the transportation system in sustainable
urban development, it is important to adopt appropriate policies in the urban transportation sector and develop
sustainable transportation as one of the main areas of urban growth.. Green transportation means sustainable
transportation with the least negative effects on the environment, which according to the current conditions of
the world, we should seek to achieve this and use modern technologies to reduce the environmental effects
caused by transportation. The main goal of this research is to investigate the effect of using green
transportation in improving the living conditions of Iranian cities.
Methods: This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of nature. The method of
collecting information was document-library and content analysis.
Findings and Conclusion: The research results show; Today, special attention has been paid to the
approach of green urban transportation in many regions of the world. In Iran, in many cities under the
influence of global developments and the implementation of various urban plans, the economic factor has
become the main determining factor and the developments of the current century and the oil-based economy
have resulted in excessive population density, the concentration of activities and the frequency of
constructions, the growth and physical expansion of urban centers and the destruction of the natural
ecosystem of the country's cities; However, in some cities of the country, measures have been taken to
achieve urban green transportation but the necessity of creating and planning to use this model is felt more
and more every day, considering the problems that have arisen for the cities of the country; And in the
following, suggestions and solutions are provided for the implementation of this approach.
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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
 .2استادیار ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
 .3استادیار ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت 1044/49/12 :تاریخ پذیرش1041/45/16 :

چکیده
زمینه و هدف :امروزه با توجه به نقش پراهمیت سیستم حملونقل در توسعه پایدار شهری اتخاذ سیاستهای مناسب در بخش
حملونقل شهری و توسعه حملونقل پایدار بهعنوان یکی از زمینههای اصلی رشد شهری موردتوجه میباشد .حملونقل سبز به معنی
حملونقلی پایدار با کمترین آثار منفی بر محیطزیست میباشد که با توجه به شرایط حال حاضر دنیا میبایست در پی دستیابی به این
مهم باشیم و با استفاده از فناوریهای نوین به کاهش آثار زیستمحیطی ناشی از حمل و نقل بپردازیم .هدف اصلی این پژوهش
بررسی تأثیر بهرهگیری از حملونقل سبز در بهبود شرایط زیستی شهرهای ایران است.
روش بررسی :این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی است و از لحاظ ماهیت توصیفی ،تحلیلی است .روش گردآوری اطالعات بهصورت
اسنادی  -کتابخانهای میباشد.
یافتهها و نتیجهگیری :نتایج پژوهش نشان میدهد؛ امروزه به رویکرد حملونقل سبز شهری در بسیاری از منااط دنیاا توجاه ااصای
شده است .در ایران در بسیاری از شهرها تحت تأثیر تحوالت جهانی و اجرای طرحهای مختلف شهری ،عامل اقتصادی بهعنوان عامال
اصلی تعیینکننده درآمده است و تحوالت قرن جاری و اقتصاد متکی بر نفت ،تراکم بیشازحاد جمعیات ،تمرکاز فعالیاتهاا و فراوانای
سااتوسازها ،رشد و گسترش فیزیکی کانونهای شهری و تخریب اکوسیستم طبیعی شهرهای کشور را در پی داشته است؛ هرچناد در
برای از شهرهای کشور اقداماتی در جهت دستیابی به حملونقل سبز شهری انجامشده اسات ولای نمایتاوان ادعاا کارد کاه توساعه
حملونقل متکی بر اقتصاد سبز شهری بهطور کامل در ایران انجامشده است ولی ضرورت ایجاد و برنامهریزی برای باهکاارگیری ایان
الگوواره با توجه به مشکالت پدید آمده برای شهرهای کشور هر روز بیشتر احساس میشاود؛ و در اداماه پیشانهادها و راهکارهاایی در
جهت اجرای این رویکرد ارائه شده است.
کلید واژهها :توسعه پایدار ،حملونقل سبز شهری ،ایران.

 1این مقاله مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تحت عنوان طراحی ترمینال فرودگاه با رویکرد حمل و نقل شهری پایدار
نویسنده اول به راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران،
ایران است.
 نویسنده مسئولJabarizadegan.alireza@gmail.com :
ارجاع به این مقاله :جباری زادهگان ،علیرضا؛ پورزرگر ،محمدرضا؛ نوروز برازجانی ،ویدا ( .)1041بررسی زیر ساختها و راهکارهای
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مقدمه و بیان مسأله
رشد سریع و شتابان شهری که معموالً فرصت برنامهریزی جامع و بلندمدت برای توسعۀ شهر را از میان میبرد ،به
شکلگیری سکونتگاههای شهری بیهویت ،ناپایدار و بیبرنامه منجر شده است که رشد و توسعهشان اغلب باقابلیتهای
اجتماعی ،اقتصادی و محیطی فضای پیرامون هماهنگی و سازگاری الزم را ندارد و این تطابق نداشتن سبب بروز مشکالت
جدی در وضعیت موجود و ابهام در رشد و توسعۀ آینده آنها و بهطور خالصه توسعۀ ناپایدار و آسیبپذیری این شهرها
میشود .این ناموزونی و ناپایداری در رشد و توسعه در شهرهایی که نقشهای جدید بر عهده میگیرند ،شدیدتر است.
در سالهای اخیر ،در توسعۀ شهرها ،مصرف و بهرهگیری از منابع طبیعی و محیطزیست ،بسیار زیاد و اغلب از ظرفیت
قابلتحمل اکوسیستم طبیعی فراتر رفته است ( .)Dou et al., 2013: 431از سوی دیگر ،امروزه جهان به شهرهایی نیاز
دارد که چه از نظر اکولوژیکی و چه با تأمین اشتغال معنادار و عدالت برای همۀ ساکنان عملکرد مطلوب تری داشته باشد
(بحرینی.)64 :1338 ،
حملونقل شهری بهعنوان یکی از عوامل مهم حیات و رشد اقتصادی شهر بهعنوان مؤثرترین جزء حملونقل مطرح
میباشد ،بهطوریکه در شهرهای کشورهای درحالتوسعه اغلب بین  16تا  26درصد بودجه ،بین  6تا  18درصد درآمد
خانوارها و بیش از  33درصد سرمایهگذاریها در زیرساختهای شهری در بخش حملونقل صورت گرفته و بهعنوان یکی از
بخشهای توسعه پایدار ،بهصورت همزمان زمینهساز توسعه و اثرپذیر از توسعه بوده و این موضوع ،سبب توجه بیشتر برنامه
ریزان به مقوله حملونقل گردیده است (جعفری و رصافی)12 :1331 ،؛
اما باوجود اهمیت این سیستمها در زندگی روزمره شهروندان ،الگوهای رایج حملونقل منجر به تحمیل هزینههای
سنگین زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی میشود؛ و مشکالت عدیدهای از جمله افزایش مصرف انرژی ،ترافیک خودروها،
انتشار گازهای گلخانهای و آلودگی را موجب میشوند .در سنگ بنای تمامی این مشکالت ،فرایند پیچیدهای وجود دارد که
مشتمل بر تعامل بین سطح رو به افزایش مالکیت خودرو و تصمیمات مکانی افراد و کسب و کار در داخل و اطراف شهرها
است.
بدین ترتیب خودروها عامل آلودگی زیستمحیطی و مخاطرات جهانی شدند .این مسأله تا آنجا پیش رفته که در برخی
مطالعات ،هزینههای اجتماعی و زیستمحیطی بخش حملونقل شامل :آلودگی محیطزیست ،تصادفات و ترافیک حدود ده
درصد یا بیشتر بودجه  GDPبرآورد شده است ( .)UN-EP,2012در پی چنین تبعات زیستمحیطی حملونقل و نیاز به
الگوی متفاوت جابجایی و دسترسی ،مفهوم حملونقل پایدار شهری بهعنوان سیستمی که انتشار گازهای گلخانهای را به
میزان توانایی جذب منطقه ،محدود میکند ،مصرف زمین را به حداقل میرساند ،دسترسی برابر برای مردم و کاالهای آنها
فراهم میکند ،از اقتصادی پویا حمایت میکند و  ...مطرح شد (.)Duncan et al, 1996
حملونقل سبز (پایدار) حملونقلی است که از پایداری زیستمحیطی از طریق حمایت از اقلیم جهانی ،اکوسیستم،
سالمتی عامه و منابع طبیعی و دو قطب دیگر پایداری بهویژه قطب اقتصادی (حملونقل عادالنه ،کارآمد و قابلدسترس برای
همگان و حامی اقتصاد رقابتی پایدار از طریق توسعه منطقهای متعادل و ایجاد مشاغل مناسب) و قطب اجتماعی (برآوردن
نیازهای پایه و توسعهای افراد ،مؤسسات و جامعه به روشی ایمن و منطبق با سالمت انسان و اکوسیستم و حمایت از کاهش
فقر و ایجاد عدالت بین نسلی) حمایت میکند .میتوان گفت حملونقل پایدار نهتنها به دنبال کاهش گازهای گلخانهای،
آلودگیهای هوا و آلودگیهای صوتی و ترافیک است ،بلکه کاهش فقر و حمایت از رشد اقتصادی را نیز در نظرمی گیرد
(بونگارت و شالنتنبرگ.)1 :2411،
راهحل اجتناب از مسائل زیستمحیطی ،نفی صنعتی شدن و توسعه اقتصادی نیست .واقعیت آن است که سالمت
محیطزیست میتواند از طریق توسعه برنامهریزیشده و پایدار تضمین شود .شیوههای ممکن برای دستیابی به یک
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محیطزیست سالم در قرن بیست و یکم و مسیرهای منتهی به آینده سالمتر مشتمل بر صنعت سبز ،کشاورزی سبز ،انرژی
سبز ،حملونقل سبز و حتی دیدگاه سبز نسبت به حیاط وحش تشریح شده است و آنچه اعتبار جدیدی به این راهحلها
میدهد مفهوم توسعه پایدار است.
در ماهیت اصلی الگوی حملونقل سبز هدف دستیابی به شهری پایدار با بهرهگیری صحیح از فنّاوریهای امروزی است
که نحوی که بتوان با کاهش اثرات زیستمحیطی اثرات منفی ناشی از استفاده از سوختهای تجدید ناپذیر را تا حد امکان
کاهش داد؛ و هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر بهرهگیری از حملونقل سبز در بهبود شرایط زیستی شهرهای امروزی
است.

مبانی نظری
استداللهای مطرحشده در مورد شهرهای پایدار عمدتاً پیچیده در اصطالحات زیستمحیطی و اجتماعی و نهایت ًا
اقتصادی هستند .بااینوجود ،به نظر میرسد حملونقل شهرها یک جنبه کلیدی از مبحث پایداری بوده و برخی از
نویسندگان نیز تالش کردهاند مباحث مربوط به حملونقل را در حوزه پایداری بگنجانند در این بخش در راستای
واضحسازی مفاهیم در حوزه حملونقل سبز به تعریف بعضی واژگان تأثیرگذار در این حوزه خواهیم پرداخت تا فهم موضوع
سهلتر گردد.
توسعهی مبتنی بر حملونقل عمومی
کلتورپ از کسانی بود که راهبردهای قابلسنجش توسعهی حملونقل محور را تدوین کرد .محدودهی تجاری،
محدودهی مسکونی ،فضای عمومی و نواحی جانبی چهار عنصر اساسی در طرح کلتروپ از یک واحد توسعهی حملونقل
محور هستند.
توسعهی مبتنی بر حملونقل عمومی با تأکید بر تلفیق کاربری زمین و حملونقل عمومی در چارچوب اصول
نوشهرسازی و رشد هوشمند ،با ایجاد محالتی پایدار به دنبال تحقق اهداف زیر است :پشتیبانی از حملونقل عمومی و
افزایش تعداد مسافران آن؛ ارائهی گزینههای متعدد برای جابهجایی افراد ،مانند پیادهروی و دوچرخهسواری؛ اختالط
سامانهی حملونقل عمومی با ساز کارهای متداول سکونت ،کار ،خرید و دسترسی ،بهویژه همزمانی بهرهبرداری از تنوع
سامانه در یک محله؛ بهبود کیفیت زندگی ساکنین از طریق خلق مکانها و محالت جذاب؛ ارائه گزینههای متعدد مسکن
متناسب با گروههای درآمدی متفاوت؛ باال بردن کیفیت طراحی محیط؛ دستیابی به شیوهی زندگی سالمتر در اثر پیادهروی
و دوچرخهسواری؛ افزایش توسعهی اقتصادی و نیز افزایش پایداری و قابلیت پیشبینی پذیری روند توسعه (امان پور و داری
پور.)36 :1338 ،
توسعهی حملونقل محور درواقع نوعی یکپارچگی عملکردی میان کاربری زمین حملونقل را از رده ایجاد جامعه
متراکم ،کاربری مختلط و ایستگاه حملونقل قابلدسترسی برای پیاده به وجود میآورد و برای ساختن چنین محیطی،
نیازمند اصول زیر است :بهبود در جابهجایی ،دسترسی و محیط کالبدی ،پیاده مداری ،زندگی متفاوت در محالت شهری و
نیز احیای محلهها (صیامی و همکاران.)8 :1330 ،
حملونقل شهری سبز
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حملونقل شهری سبز در واقع حرکت روان وسایل نقلیه ،مردم و کاالها است که نتیجتاً آسایش مردم و پایداری
محیطزیست را با مطلوبترین هزینه و تالش در پی خواهد داشت .یک شهر مدرن باید دارای یک سیستم حملونقل
کارآمد و گسترده برای ایجاد ارتباطات ،دسترسی و ارتباط مابین مناطق مختلف آن باشد .موسسه حملونقل کانادا هدف از
ایجاد سیستم حملونقل شهری پایدار را دستیابی به شهری سبز و کسب اطمینان از لحاظ نمودن برگ خریدهای
زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی در تصمیمگیریهای مرتبط با فعالیتهای حملونقل ذکر نموده و تعریف ذیل را ارائه
نموده است (احمدی و همکاران.)1366 ،
مفهوم پایداری
مفهوم «پایداری» بر اساس این اصل ساده استوار است :هر چیزی که برای ادامه حیات و رفاه ما موردنیاز است،
بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از طبیعت تأمین میشود« .پایداری» یعنی ایجاد و ثابت نگهداشتن شرایط ،بهنحویکه
انسانها و محیط طبیعی هماهنگ با یکدیگر بتوانند ادامه حیات بدهند تا نسلهای کنونی و آتی نیز حفظ و حمایت شوند
(قدیمی ،نگار.)1336 ،
مفهوم اقتصاد سبز
در ژوئن  2412یعنی  24سال بعد از کنفرانس «محیطزیست و توسعه پایدار» در ریودوژانیرو ،کنفرانس ریو، + 20
در همان شهر برگزار شد و بیانیهای با عنوان «آیندهای که ما میخواهیم» ارائه گردید .از جمله مهمترین بندهای قیدشده در
این بیانیه میتوان به توجه خاص به تحقق آیندهای پایدار از نظر اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیستی برای نسل حاضر و آتی،
اصالح الگوی مصرف بهعنوان یک اصل ،تأکید بر دستیابی به اهداف توسعه هزاره در سال  ،2424تأکید بر اصل آزادی،
حقوق بشر ،به زمامداری و تأکید بر برابری جنسیتی ،نقش مؤثر زنان و مشارکت مردمی و از همه مهمتر پرداختن به رهیافت
اقتصاد سبز در راستای تحقق توسعه پایدار اشاره نمود ) (EGM, 2011که دارای هفت شاخص اصلی :حملونقل سبز ،انرژی
تجدید پذیر ،ساختوساز سبز ،کشاورزی و جنگلداری پایدار ،مدیریت مواد زائد ،فنآوری پاك و تأسیسات آبی میباشد .به
بیان روشن ،اقتصاد سبز اندیشهای است که شامل راهبردهای همچون؛ کربن پایین ،بهبود کار آیی منابع و دربرگیرندگی
اجتماعی میباشد.

پیشینهی پژوهش
حملونقل سبز وسیلهای مهم برای کاهش تراکم ترافیک و حل آلودگی شهری و مشکالت زیستمحیطی شهرهای
بزرگ بینالمللی است که بهطور فعال سفر سبز و حملونقل عمومی را ترویج میکند و شهرها را از خودرو محوری به
انسانمحوری تغییر حالت میدهد که میتواند منجر به کاهش اثرات زیستمحیطی استفاده بیرویه از وسایل نقلیه با
سوختهای فسیلی گردد .در ادامه به بررسی چند نمونه از شهرهایی میپردازیم که با استفاده از این روش توانستهاند نتایج
موفقیتآمیزی را در راستای حرکت به سمت حملونقل سبز به دست آورند؛ و مطالعات متعددی که در رابطه با حملونقل
عمومی درونشهری ،صورت گرفته است:
گودرزی و همکاران ( )1333در مطالعهای به تحلیل موانع کاربری اراضی توسعهی حملونقل عمومی در کالنشهر
اهواز که با استفاده از تصمیمگیری مدل  Arasو مدل کریجینگ در نرمافزار  Arc GISپرداختند نشان میدهد که مجموعاً
 38مانع کلیدی در هریک از کاربریهای حملونقل عمومی اهواز مؤثر هستند .برای ایستگاههای حملونقل عمومی  3عامل،
برای شریانهای شهری  3عامل ،برای پایانههای درونشهری  3عامل و برای پارکینگهای عمومی  3عامل وجود دارد.

861

مطالعات توسعه اپیدار شهری و منطقه ای

دوره ،3شماره  ،2شماره پیاپی  8تابستان 1041

تندیس و رضایی ( )1336در پژوهشی با عنوان برنامهریزی راهبردی حملونقل پایدار شهری در کالنشهرهای ایران
(مطالعهی موردی :شهر مشهد) نشان میدهد که استراتژیهای نهایی توسعهی حملونقل پایدار شهری کالنشهر مشهد
یک استراتژی تهاجمی برپایی تقویت نقاط قوت و استفاده از فرصتهای موجود است.
براری و همکاران ( )1333در پژوهش به ارزیابی شاخصهای پایداری حملونقل شهری با رویکرد اقتصاد سبز (مطالعه
موردی :شهر ساری) که با استفاده از مدلهای تصمیمگیری چند معیاره (دیماتل و تاپسیس) جهت تجزیهوتحلیل یافتهها،
شاخصهای پایداری حملونقل شهری با رویکرد اقتصاد سبز در شهر ساری مورد ارزیابی قرارگرفتهاند پرداختند .یافتهها
حاکی از آن است که بر اساس مدل دیماتل ،زیر معیارهای توسعه حملونقل غیر موتوری با دارا بودن بیشترین ضریب وزنی
و اثرگذاری مستقیم با کسب امتیاز ( )38/36در جایگاه اول ،هزینه تصادفات با کسب امتیاز ( )38/33در جایگاه دوم و در
نهایت مدیریت تقاضای سفر با کسب امتیاز ( )38/16در جایگاه سوم قرار داشته و مهمترین عوامل تأثیرگذار حملونقل
پایدار در شهر ساری میباشند.
غفوری و همکاران ( )1336در پژوهشی با عنوان بررسی توزیع فضایی  -مکانی پارکینگهای عمومی و مکانیابی
بهینه آن ،مطالعهی موردی :منطقهی  2و  6شهرداری شیراز معتقدند که برای تعیین محدوده های مناسب بهمنظور احداث
پارکینگ ،ابتدا معیارهای تأثیرگذار در مکانیابی شناساییشده ،سپس معیارها با استفاده از نرمافزار  GISبه الیههای
اطالعاتی قابلخواندن برای نرمافزار تبدیلشده و در پایان برای هریک از معیارها (الیهها) فاصلههای موردنیاز (حریمها)
ایجادشده است.
علوی و همکاران ( )1336در پژوهشی با عنوان مکانیابی جایگاههای سوخت  CNGبا استفاده از تکنیکهایی تلفیقی
عملگرهای فازی تحلیلهای فضایی  GISپژوهش موردی منطقه  3شهر مشهد به این نتیجه رسیدند که در محدودهی
جنوبی و جنوب شرقی منطقه ،جایگاه سوخت وجود ندارد و برای احداث جایگاههای جدید ،این مناطق در اولویت قرار
دارند.
استانلی و همکاران ( )2413در پژوهشی با عنوان بهبود خدمات حملونقل عمومی برای افزایش بهرهوری در
شهرهای استرالیا بر نیاز به یکپارچگی و کاربری زمین و حملونقل در شهرهای استرالیا تأکید میکنند تا پایداری و
بهرهوری افزایش یابد.
شو و همکاران ( )2418در مطالعهای به بررسی سیستم حملونقل سبز کالنشهرهای بینالمللی پرداخته است که
نتایج این پژوهش بیانگر آن است حملونقل سبز یک روش سفر کمکربن و محیطی است .ترویج فعال حملونقل سبز
نهتنها برای استفاده فشرده از منابع جادهای ،سهولت تراکم ترافیک ،کاهش مصرف انرژی و بهبود کیفیت هوا ،بلکه بهعنوان
بازگشتی به سبک زندگی سالم و فراغتی برای مردم و بهبود سالمت شهروندان مفید است.
جیون و همکاران ( )2413در مقالهای تحت عنوان ارزیابی پایداری طراحی حملونقل در سطوح (عملکرد ،اندازهها و
شاخصها) در ارزیابی راهکارهای حملونقل پایدار ،بعد اثربخشی سیستم را نیز در نظر گرفتهاند.
چنانکه از مطالعات گذشته برمیآید توجه به دستگاههای نوین حملونقل موردتوجه مدیران چندان قرار نگرفته
است؛ چراکه باوجود نبودن زیرساختهای موردنیاز استفاده از وسایل نوین در حملونقل که عالوه بر سرعت بخشی به
حملونقل ،کاهش قابلتوجهی از تولید گازهای آالینده را به دنبال خواهند داشت ،بسیار پرهزینه خواهد بود و موردتوجه
قشر پردرآمد جامعه قرار خواهد گرفت .این در حالی است که امروزه با افزایش روزافزون جمعیت دولتها باید توجه خاصی
به این مسئله داشته و با در نظر گرفتن بودجه الزم این روند تسریع بخشند.
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روش پژوهش
این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی -تحلیلی است .روش گردآوری اطالعات بهصورت
اسنادی و مطالعات کتابخانهای انجام گرفته که در آن به مطالعه و بررسی مبانی و مفاهیم توسعه و حملونقل سبز پایدار و
امکان سنجی استفاده از تجارب دیگر کشورها در داخل پرداخته شده است.
در این پژوهش ابتدا به حملونقل سبز و پایدار و سپس نقش توسعه حملونقل سبز پایدار پرداختهشده است .در
ادامه مزایای سیستم حملونقل شهری سبز پایدار مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با توجه به وضعیت سیستم
حملونقل شهر با تأکید بر کالنشهرهای ایران و با توجه استراتژیهای ایجاد سیستم حملونقل سبز پایدار راهبردهای
مناسب و راهکارهایی اجرایی که منجر به توسعه سیستم حملونقل سبز پایدار میشوند ،ارائه شدند.

یافتهها و بحث
مزایای حملونقل شهری سبز
توسعه پایدار
سرمایهگذاری در زمینه حملونقل معموالً اینگونه توجیه میشود که جابهجایی اشیا ،خدمات و کارگران سوخت حیاتی
موتور اقتصاد است .اینگونه تصور میشود که حجم حملونقل باری همبستگی قوی با رشد اقتصادی در جانب عرضه دارد
و استفاده از وسایل نقلیه توسط رشد اقتصادی در جانب تقاضا ایجاد میشود.
هرچند شواهدی وجود دارد که نشان میدهد درجه باالی تولید ناخالص داخلی میتواند همراه با دستگاههای
حملونقلی باشد که کمتر متکی به وسایل نقلیه شخصی هستند .در یک دیدگاه سبز نیازهای جابهجایی از طریق طراحی و
برنامهریزی شهری بهتر کاهش پیدا میکند و تأثیرات مخرب رشد اقتصادی از طریق فراهم آوردن حملونقل باکیفیت باال و
کمکربن ،بخصوص از طریق حملونقل عمومی ،زیرساختهای حملونقل غیر موتوری و وسایل نقلیه پاكتر و کارآمدتر
کاهش پیدا میکند .برای افراد کمدرآمد دسترسی به سرویسهای حملونقل عمومی مناسب منجر به کاهش تراکم
ترافیکی و زمان سفر میشود که وقت بیشتری را برای فعالیتهای اقتصادی تولیدی باقی خواهد گذاشت (مطلوبی:1330 ،
.)2
اشتغالزائی
همانطور که اشاره شد حملونقل عنصری ضروری برای عملکرد اقتصادی و نیز بخش کلیدی در ایجاد اشتغال ،از
ساخت وسایل نقلیه در کارخانهها تا پاالیش سوخت ،مدیریت سرویسهای حملونقل ،توسعه و نگهداری زیرساختها
میباشد .در بخش حملونقل مثالهای متعددی از مشاغل سبز میتواند وجود داشته باشد :مشاغل عملکردی اتوبوس و
مترو (مانند رانندگان اتوبوس) ،مشاغل مربوط به گسترش زیرساختها برای حملونقل عمومی ،راهآهن و سیستمهای غیر
موتوری .بهعالوه فرصتهایی برای ایجاد مشاغل در سوختهای سبز یا موتورهای جایگزین وجود دارد (بونگارت و
شالنتنبرگ1؛.)2411
شاغالن بخش حملونقل سبز شامل همهکسانی میشود که در شرکتها و مؤسساتی کار میکنند که بهطور فعاالنه
برای رسیدن به اهداف اقتصاد سبز و ایجاد سیستم حملونقل پایدار تالش میکنند .از برنامهریزان شهری و برنامهریزان
حملونقل و ترافیک که چشمانداز را توسعه میدهند و سیاستها را اجرا میکنند تا صنایع محلی تولید دوچرخه تا
اپراتورها و شرکتهای ترابری که هدفشان افزایش کارایی انرژی است طی یک جمعبندی میتوان گفت تحت یک اقتصاد
1- Bongardt. D, Schaltenberg. P
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سبز ،مشاغل ایجادشده در بخش حملونقل بهطور فزایندهای آنهایی خواهند بود که از طریق سرمایهگذاری در
زیرساختهای حملونقل سبز و خودروهای سبز ،سوختهای جایگزین ،فنآوری های ارتباطی و دیگر فنآوریهای نوین
ایجاد شدهاند (مطلوبی؛.)2 :1330
حمایت از برابری اجتماعی و کاهش فقر
سیستمهای حملونقل فعلی که بهطور عمده بر پایه وسایل نقلیه شخصی هستند ،ماهیتاً ناعادالنه و مانعی در برابر
کاهش فقر و ایجاد عدالت در بهره مندی همه اقشار جامعه از جابجایی و تحرك در شهرها هستند .در بسیاری از کشورهای
درحالتوسعه فاصله زیادی بین گروههای درآمدی مختلف ازلحاظ دسترسی به جادههای آسفالت ،همینطور حملونقل
ایمن و در استطاعت وجود دارد .سرمایهگذاری در گزینههای سبز حملونقل مانند شبکههای عمومی که قابلدسترس،
قابلاعتماد و قابل استطاعت هستند میتوانند منجر به کاهش فقر از طریق فراهم نمودن موقعیتهای شغلی برای افراد و
آسان کردن دسترسی به خدمات شوند .این مشاغل میتوانند در نواحی ایجاد شوند که قبال ایزوله بودند ،ایجاد یک محرك
اقتصادی محلی میتواند منجر به کاهش هزینهها و زمان سفرها شود که این خود خدمات ارزانتر را به دنبال خواهد داشت.
همچنین این شبکهها از افراد جامعه در برابر آثار زیانبار حملونقل مانند سوانح ترافیکی و آلودگی هوا حمایت میکنند
(همان).
استراتژیهای ایجاد سیستم حملونقل سبز
توسعه یک سیستم حملونقل پایدار و سبز بهترین راهحل برای غلبه بر و دستیابی به نیازهای حملونقل جمعیت
شهری و تأمین سیستم موردنیاز حملونقل در شهرهای بزرگ است و این برای دنیای امروز تنها یک گزینه انتخابی نخواهد
بود .در سازمان حملونقل کارشناسان تعاریف متعددی برای آن نوع از سیستم حملونقل ارائه کردهاند که از جمله این
تعاریف میتوان به این نمونه اشاره کرد که هر نوع سیستم حملونقلی که انسانیت بشر را مدنظر قرار میدهد و ایمنی
مسافران را تأمین مینماید و درعینحال سوختهای تجدید پذیر را جایگزین سوختهای فسیلی کرده است در دسته
حملونقل سبز قرار میگیرد (.)Mahrous,2020: 3-17
در راستای حل معضالت موجود و ایجاد حملونقلی کارآمد ،بخش حملونقل برنامه محیطزیست سازمان ملل متحد
استراتژی بر پایه اصول توسعه پایدار ارائه میدهد که برخالف رویکرد سنتی است و بر بخش تقاضا تمرکز دارد .رویکرد
سنتی در برخورد با افزایش تقاضای بخش حملونقل تعریض جادههای موجود و یا احداث جادههای جدید بوده است .این
رویکرد عرضه گرا نهتنها نتایج مثبت مورد انتظار را به دست نداده است بلکه منجر به تشدید ترافیک و تحمیل بار سنگینی
بر جادهها و انتشار گازهای گلخانهای و دیگر ضایعات شده است .بهمنظور دستیابی به این مهم ،سازمان برنامه محیطزیست
سازمان ملل متحد استراتژی (اجتناب ،انتقال ،ارتقا) را برای کشورهای درحالتوسعه پیشنهاد میدهد .هدف این رویکرد
کاهش قابلتوجه انتشار گازهای گلخانهای ،کاهش مصرف انرژی ،ترافیک کمتر و درنهایت ایجاد شهرهای قابل زیست است
(مطلوبی.)3 :1330،
سیستمهای حملونقل فعلی برای راهاندازی به انرژی باالئی نیاز دارند و این در حالی است که باعث آلودگی
زیستمحیطی شده و سالمت شهروندان را نیز در معرض خطر قرار میدهند و به همین منظور استفاده از راهکارهای
همگام با طبیعت میتواند کارساز باشد .سیاستها ،فرصتها و راهحلهای ممکن که میتواند بهعنوان پایه بحث در بستر
حملونقل سبز مورداستفاده قرار گیرند عبارتاند از (:)Mahrous et al 2020: 3-17


استفاده بیشتر از دوچرخه که منجر به کاهش تولید گازهای گلخانهای خواهد شد.
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استفاده از دوچرخههای الکترونیکی که با استفاده از انرژیهای تجدید پذیر قابلیت شارژ دارند.



وسایل نقلیه الکترونیکی که هیچ نوعی از گازهای گلخانهای را تولید نمیکنند و از انرژیهای تجدید پذیر بهره
میبرند.










قطار سبز که ازجمله فناوریهای نوین بهحساب میآید و با بهرهگیری از انرژی خورشیدی قابلیت طی مسافتهای تا
 044کیلومتر را دارا میباشد.
موتورسیکلتهای برقی که عالوه بر اینکه آالیندهای تولید نمیکنند در نمونههای بروز شده خود انرژی مصرفی خود را
جذب و دوباره مورداستفاده قرار میدهند.
اشتراكگذاری وسایل نقلیه و استفاده از وسایل نقلیه چندسرنشین که میتواند منجر به کاهش مصرف سوخت گردد.
وسایل نقلیه خدماتی و باری برقی که بهجای استفاده از سوختهای فسیلی معمول از انرژیهای زیستی بهره
میگیرند.
خودروهای هیبریدی که با دارا بودن دو موتور همزمان فعال میتوانند از بنزین و انرژی الکتریکی استفاده کنند که
خود موجب کاهش مصرف سوخت میگردد.
مونوریلها :این نوع از سیستم حملونقل مناسب جابجایی جمعیت پائین و شهرهای کوچک است که دارای یک ریل
منفرد و یک لوکوموتیو برقی است .حداکثر سرعت این سیستم حملونقل  84کیلومتر در ساعت است و به دلیل
داشتم مسیر مجزا درحرکت تحت تأثیر حجم باالی ترافیک قرار نمیگیرند ولی به دلیل هزینه باالی تعمیر و نگهداری
بهصورت انگشتشمار به اجرا درآمده است ( )Purohit, 2016سیستم مونوریل با احترامی که برای طبیعت قائل
است هیچ نوع آالینده زیستمحیطی را با خود به همراه نداشته و با باتریهای برقی کار میکند بنابراین میتواند یکی
از بهترین گزینهها در راهاندازی سیستم حملونقل سبز به شمار بیاید.
بهبود شرایط پیادهروها میتواند افراد را ترغیب به پیادهروی مسیرهای طوالنیتری نماید که نتیجه آن نهتنها برای
محیطزیست مفید خواهد بود بلکه بر سالمت فردی جوامع انسانی نیز تأثیرگذار خواهد بود.

خدمات حملونقل خودگردان و امکانسنجی این تکنولوژی
فنآوریهای نوین میتوانند هر چه بیشتر نسبت به گذشته مسیر توسعه ماشینآالت خودگردان را تسهیل نمایند .در
بخش نرمافزاری ،پیشرفتهای فوقالعادهای در هوش مصنوعی ،ترکیب حسگرها و ماشینهای با تکنولوژیهای خود
پیشرونده صورت گرفته است .در بخش سختافزاری با پیشرفتهای چشمگیری که در فناوری ارتباطات صورت گرفته
است حسگرها توانستهاند ارتباط سریعتری را بهصورت خودرو به خودرو و یا خورد با زیرساختهای مرتبط با خودرو فراهم
نمایند (.)Hörl et al. 2016
جامعه و نیاز امروزی آن نشان میدهد که تا  64سال آینده خودروهای خودگردان در بسیاری از کشورهای دنیا
خیابانهای را پرخواهند کرد که البته میتواند باوجود اشتراکات زیادی که با زیرساختهای هواپیماهای خودگردان دارد
زمینهساز مناسبی برای این نمونه از تکنولوژی در فضاهای شهری آینده باشد (.)Holden & Goel, 2016
در حال حاضر آنچه پر اهمیت مینماید و همگان را به چالش کشیده است ،داشتن سناریوی منسجم در راستای
دستیابی به اهدافی است که بتواند جامعه را به سمت دستیابی به این فناوری پیش ببرد و از مهمترین عوامل تأثیرگذار در
این مسیر میتواند متقاعد کردن بازار هدف در این پیشرفت باشد .این بازار را میتوان از جنبههای زیر تعریف کرد :تشکیل
زیرساختها ،مقررات بهرهبرداری و رفتار کاربر (جبارزادگان ،رضا؛.)1044
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این بخش خود شامل دو بخش فرعی در خصوص خدمات خودروهای خودگردان و  UAM1میباشد .ابتدا مروری کوتاه
خواهیم کرد بر اثرات زیستمحیطی و اجتماعی این نوع از فناوری و خدماتی که ارائه میکند و سپس توضیحات مختصری
از خدمات ارائهشده توسط روشهای حملونقل خودگردان و ارتباط با سایر روشهای حملونقل ارائه خواهد شد و درنهایت
تأکید واضحی خواهیم کرد بر تأثیر استفاده از فناوری نوین حملونقل هوشمند و موانع شکلگیری این نوع از فناوری در
دنیای امروزی.
با نگاهی به تأثیر زیستمحیطی خودروهای هوشمند خودگردان میتوان گفت که آنها بهطورکلی بهعنوان یک
پیشرفت مثبت در کاهش انتشار گازهای گلخانهای و صرفهجویی در انرژی در نظر گرفته میشوند ()Hörl et al, 2016؛
با اینحال در  Thomopouloدر مقاله خود اشاره کرده است که استفاده از این تکنولوژی تنها زمانی میتواند کارساز
باشد که بهعنوان یک وسیله نقلیه همگانی زمینی و یا هوائی مورداستفاده قرار گیرد و عمالً استفادهای همگانی از آن
صورت گیرد (.)Thomopoulos & Givoni, 2015:14
استفاده از خودروهای اتوماتیک و یا خودگردان میتواند همان واکنش را در استفادهکننده برانگیزد که هنگام استفاده
از خوردو معمولی دارد و این خود میتواند یک امتیاز مثبت برای این وسیله بهحساب بیاید .چرا که در صورت داشتن
پیچیدگی در استفاده روزمره تأثیر منفی بر بازار هدف خواهد داشت .بااینحال استفاده از این تکنولوژی در حال حاضر در
مقایسه با سایر وسایل نقلیه برای مسافران گران تمام خواهد شد و درجه اهمیت استفاده کمی از بعد اقتصادی قرار دارد
(.)Krueger et al, 2016: 343
بر اساس مقاله  ،Hörlباوجوداینکه به نظر میرسد توسعه فناوری وسایل حملونقل خودگردان ( )AVبهسرعت در حال
پیشرفت است ولی پذیرش این نوع از تکنولوژی در میان مردم به آهستگی صورت میگیرد اما چنانکه پیشبینی میشود
بهجز برخی محدودیتهای فناوری مانند پیشرفت نسبتاً آهسته در توسعه فناوری باتری و بهبود سطح ایمنی ،برخی موانع
اضافی باید برطرف شوند تا زمانی که  AVبه بخشی جداییناپذیر از زندگی روزمره تبدیل شوند؛ و البته تا زمانی که قوانین
ترافیکی به شکل مرسوم امروزی در تمامی جادهها برقرار باشد این مسیر سرعت کندی را در پی خواهد گرفت ( Hörl, et
.)al, 2016
حملونقل هوائی سبز با تکنولوژی خودگردان
چالشهای ناشی از رشد جمعیت و شهرنشینی منجر به تغییراتی نهتنها در تقاضای حملونقل بلکه در زیرساختهای
موردنیاز و میانگین مسافت سفر میشود .بر اساس گزارش ایرباس در سال  2416مفهوم  UAMباهدف ایجاد دنیایی شکل
گرفت که در آن افراد یا کاالها بتوانند در عرض چند دقیقه و برحسب تقاضا در اطراف مناظر شهری پرجمعیت حملونقل
شوند .تحرك هوایی شهری( )UAMمیتواند به شکل تاکسیهای هوایی و وسایل نقلیه شهری متصل مشترك یا متعلق به
مسافران در صورت درخواست فردی بهعنوان بخشی از یک شبکه شهری بر اساس نیاز شهر ساخته شود ( Airbus, a.,
.)2018
2
به گفته هولدن و گوئل  UAM ،بعد سومی از حملونقل را برای مسافران شهری میگشاید که میتواند دسترسی
درونشهری و برونشهری را تسهیل کند ) ،(Goel & Holden, 2016انتظار میرود که استفاده از این تکنولوژی در
کنار  VTOL3ها تا پنج برابر سرعت متوسط وسایل نقلیه زمینی معمولی کار کنند و با توجه به اینکه با برقکار میکنند
1 -Urban Air Mobility
3- Holden, J., & Goel, N
4- vertical take-off and landing
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در مصرف سوخت نیز به شکل قابلتوجهی کارآمد باشند ( )Airbus, a., 2018؛ ضمن اینکه این وسیله نقلیه هوائی با
آالیندگی عملیاتی صفر عمل میکند و بهطور قابلمالحظهای ساکتتر از هلیکوپترهای سنتی است
علیرغم پیشرفت تکنولوژی و کاربردهای بالقوه هواپیمای  ،EVTOLچندین جنبه حیاتی از موانع باید در نظر گرفته
شود تا  UAMمورد تقاضا به بازار عرضه شود .پیش از هر الزم است که با استفاده از فناوریهای پیشرفتهتر نسبت به
نمونه مورداستفاده در حال حاضر قابلیتها را تشخیص و داده و مدیریت انرژی بهدرستی انجام گیرد .از نظر مقررات و
مدیریت ترافیک هوائی نیز سیستمی کامالً مستقل جهت مدیریت  EVTOLها موردنیاز است که بتوان بهصورت مستقل
مسیرهای هوائی را درون و بیرون شهر را به این وسایل نقلیه تخصیص داد و جمعیت هدف را در طول روز جابجا نمود
(.)Lineberger & Hussain,2018
بزرگترین مانع عملیاتی برای استقرار ناوگان  eVTOLدر مناطق شهری فقدان مکانهای کافی برای قرار دادن
مناطق فرود و برخاست ،پارکینگها ،ایستگاههای شارژ است ( (Goel & Holden,2016و مهمتر از آن اینکه توسعه
زیرساختها مستلزم همکاری ذینفعان تجاری و مقامات و همچنین برنامهریزی محلی است ( & Lineberger
 .)Hussain, 2018جدای از مالحظات فوق ،مسافران بالقوه نیز باید بر موانع روانی استفاده از هواپیماهای خودران غلبه
کنند.
بر اساس نظرسنجی انجامشده توسط  ،UBSیک شرکت خدمات مالی جهانی سوئیسی 60 ،درصد از پاسخدهندگان
گفتند که بعید به نظر میرسد بخواهند پرواز بدون خلبان داشته باشند ()Castle et al, 2017؛ بنابراین ایمنی نقش
مهمی را در پذیرش این سیستم حملونقل ایفا میکند؛ چراکه در صورت برزو شکست تصویر آن میتواند سرعت پذیرش را
در بازار هدف کاهش دهد پس بنابراین تولیدکنندگان و مقامات نظارتی باید یک سابقه ایمنی تقریباً بیعیب و نقص را
نشان دهند که همزمان یکپارچگی مکانیکی و عملیات ایمنی را پوشش میدهد (.)Lineberger & Hussain,2018

نتیجهگیری و پیشنهادها
سفر سبز نوعی حالت سفر فشرده ،مؤثر و محیطی با انتشار کم مصرف انرژی و آلودگی کم است(.)Liu, W., 2001
سیستم سفر سبز به سیستم مسافرتی اشاره دارد که مزایای ترافیک ریلی ،ترافیک عمومی زمینی ،دوچرخه و پیادهروی را
کامالً بازی میکند و دارای تقسیمکار معقول بر اساس مسافت ،سازگاری با گروههای مختلف و ارتباط منظم است.
این پژوهش ،مطالعهای است از نوع کاربردی که در آن به مطالعه و بررسی مبانی و مفاهیم توسعه و حمل و نقل سبز
پایدار پرداخته شده است .با توجه به این مطلب ،روش پژوهش بکار گرفته شده در طی این پژوهش ،روش توصیفی –
تحلیلی است و بر روش های عمومی توصیف مطالعات و تحلیل مولفهها و مطالعات کتابخانهای بر استفاده از تجربیات دیگر
کشورها از رویکرد حاضر مبتنی میباشد.
حملونقل سبز نوعی از سفر است که کمترین میزان آالینده و تأثیر زیستمحیطی را با خود به همراه دارد .این
سیستم به روشی اشاره دارد که میتواند مزایای سیستمهای حملونقل پیشین همچون حملونقل ریلی و هوائی را با خود
به همراه داشته باشد ولی درعینحال مجهز به سیستمهای نوین و فناوریهای ویژهای باشد که زیستگاه امروزی ما با
کمترین تخریب برای آیندگان حفظ نماید .در حال حاضر بهرهگیری از سیستمهای حملونقل نوین ازجمله  eVTOLدر
مرحله مطالعه و آزمایش است اما با پیشبینیهای صورت گرفته برنامهریزی الزم جهت زمینهسازی و پذیرش اینچنین
فناوریهای در میان جوامع بشری انجامشده است .البته همچنان موانعی در این مسیر وجود دارد که با پوشش دهی آنها
میتوان سرعت پیشرفت این نوع از فناوری را در راستای دستیابی به حملونقل سبز تسریع بخشید و توسعه حملونقل را
به شکلی معقول در کشور را شاهد بود.
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در حال حاضر ،مطالعه و عملکرد سیستم حملونقل سبز در ایران در مرحله شروع است؛ و نیازمند مطالعه و شناسایی
عمیق ساخت سیستم حملونقل سبز شهرهای بینالمللی برای ترویج معقول ساخت سیستم حملونقل سبز با توجه به
ویژگیها و مراحل توسعه شهر است.
پیشنهادها مربوطه در مورد ساخت سیستم سفر سبز:
 مکانیسم سیستم سفر سبز را مشخص کنید و هماهنگی کلی را تقویت کنید.
ایجاد یک تیم هماهنگی به رهبری مدیران دولتی شهرداری و مشارکت ادارات مربوطه ،تقویت هماهنگی عمومی ،تنظیم
مکانیسم کاری برای برنامهریزی ،سرمایهگذاری ،ساختوساز و پیوند مدیریت ،سازماندهی دورهای کنفرانس مشترك،
مطالعه برای حل مشکالت کلیدی ،مطالعه برای تدوین مقررات محلی؛ و سیاستهای مربوطه در مورد سفر سبز ،تضمین
اولویت حملونقل عمومی و تضمین اولویت دوچرخهسواری و پیادهروی.


ارتقاء و تکمیل استانداردها و مقررات برنامهریزی ،طراحی و ساختوساز و در نظر گرفتن زیرساختهای حملونقل
شهری و برنامهریزی و ساختوساز ساختمانهای شهری ،بهمنظور ایجاد پیشنیازهای مناسب برای سفر سبز.



آگاهی از سفر سبز را تقویت کنید و فعاالنه از سفر سبز حمایت کنید .مفهوم "سفر سبز" را بهطور فعال ترویج کنید،
محیط اجتماعی خوبی ایجاد کنید ،فعالیتهای ترویجی عمیق و مداوم با موضوع سفر سبز را انجام دهید،



تشویق به مشارکت فعال گروههای مدنی و سازمانهای حفاظت از محیطزیست و پایگاه آموزشی ترویج سفر و تیم
های داوطلب برای سفر سبز .در همین حال ،ابزارهای جامعی مانند مدیریت ،اقتصاد و فناوری را اتخاذ کنید ،استفاده
علمی ،معقول و متمدنانه از خودروها را بیشتر راهنمایی کنید.





حمایت از استفاده از ابزارهای تکنولوژیک مدرن مانند کنفرانس ویدئویی و تلفنی و دفتر آنالین برای کاهش جریان
کارکنان و کاهش فشار ترافیک
افزایش سطح خدمات حملونقل عمومی و افزایش جذابیت حملونقل ،افزایش سطح خدمات حملونقل عمومی
زمینی.
تقویت کاربرد علمی و افزایش سطح اطالعات و هوش سفر سبز.

منابع و مأخذ
امانپور ،سعید و نادیا داری پور ( .)1338برنامه ریزی حمل و نقل پایدار شهری با تأکید بر عملکرد ناوگان
اتوبوسرانی در ایران .جاده .د  ،23ش  .66صص  .263-232تهران ،نگارستان اندیشه.
احمدی ،مهری و محرم نژاد ،ناصر ،)1366( ،مدیریت پایدار حملونقل شهری و راهکارهای آن ،سومین کنفرانس
منطقهای مدیریت ترافیک ،تهران.
استادی جعفری ،مهدی .رصافی ،امیر عباس ( .)1331الگوی زیست محیطی برنامه ریزی حمل و نقل شهری با
استفاده از مدل های سیستم پویایی ،مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست ،دوره چهاردهم ،شماره سه ،صص .11-26
براری و همکاران ( ،)1333ارزیابی شاخصهای پایداری حملونقل شهری با رویکرد اقتصاد سبز .مطالعه موردی :
شهر ساری .مجله آمایش جغرافیایی فضا ،سال هشتم /شماره مسلسل سیام ،ص .146
بحرینی ،سیدحسین( ،)1338شهر ،شهرسازی و محیط زیست ،محیط شناسی ،ش  ،13صص.36 -60
تندیس ،محسن و محمدرضا رضایی ( )1336برنامه ریزی راهبردی حمل و نقل پایدار شهری در کالنشهرهای
ایران مطالعه موردی :شهر مشهد» .مهندسی حملونقل پذیرفته شده انتشار آنالین.

166

....بررسی زیر ساختها وراهکارهای موثر درشکلگیری

 به کارگیری رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل.)1330(  اکرم، محمدعلی؛ اختری تکله، قدیر؛ خانیزاده،صیامی
- فصلنامه علمی،) شهرداری تهران14  محله زنجان جنوبی در منطقه:( در کاهش معضالت ترافیک (نمونه موردیTOD)
.263 -232 ،66  شماره،22  دوره،ترویجی جاده
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