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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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 1یو توسعه حمل و نقل سبز شهر یریگ شکل ثر درؤم یراهکارها ها و ساخت ریز یبررس
 

 3ی نوروز برازجان دایو، 2 گرزرمحمدرضا پور ،   1 گان زادهی جبار رضایعل

 ، تهران، ایرانیواحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم ،یمعمار یارشد رشته مهندس یکارشناس ی. دانشجو1

 رانیا ،تهران ،یواحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم ،یو شهرساز یدانشکده معمار ار،ی. استاد2

 رانیا ،تهران ،یواحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم ،یو شهرساز یدانشکده معمار ار،ی. استاد3

  16/45/1041ش: ریپذ خیتار 12/49/1044ت: افیدر خیتار
 

 دهیچک

مناسب در بخش  یها استیاتخاذ س یشهر داریونقل در توسعه پا حمل ستمیس تیامروزه با توجه به نقش پراهمف: هد و نهیزم
 یونقل سبز به معن . حملباشد یموردتوجه م یرشد شهر یاصل یها نهیاز زم یکیعنوان  به داریونقل پا و توسعه حمل یونقل شهر حمل
 نیبه ا یابیدست یدر پ ستیبا یم ایال حاضر دنح طیکه با توجه به شرا باشد یم ستیز طیبر مح یآثار منف نیبا کمتر داریپا یونقل حمل

 پژوهش نیا ی. هدف اصلمیاز حمل و نقل بپرداز یناش یطیمح ستیبه کاهش آثار ز نینو یها یو با استفاده از فناور میمهم باش
 است. رانیا یشهرها یستیز طیونقل سبز در بهبود شرا از حمل یریگ بهره ریتأث یبررس

صورت  اطالعات به یاست. روش گردآور یلیتحل ،یفیتوص تیاست و از لحاظ ماه یپژوهش ازلحاظ هدف کاربرد نیای: بررس روش
 باشد. می یا کتابخانه - یاسناد

 یتوجاه ااصا   ایا از منااط  دن  یاریدر بس یونقل سبز شهر حمل کردیامروزه به رو دهد؛ یپژوهش نشان م جینتا گیری: جهینت وها  افتهی
عنوان عامال   به یعامل اقتصاد ،یمختلف شهر یها طرح یو اجرا یتحوالت جهان ریاز شهرها تحت تأث یاریدر بس رانیشده است. در ا

 یو فراوانا  هاا  تیا تمرکاز فعال  ت،یا جمع ازحاد  شیبر نفت، تراکم ب یو اقتصاد متک یدرآمده است و تحوالت قرن جار کننده نییتع یاصل
داشته است؛ هرچناد در   یکشور را در پ یشهرها یعیطب ستمیاکوس بیو تخر یشهر یاه کانون یکیزیوسازها، رشد و گسترش ف ساات
ادعاا کارد کاه توساعه      تاوان  ینما  یولا  سات شده ا انجام یونقل سبز شهر به حمل یابیدر جهت دست یکشور اقدامات یاز شهرها یبرا
 نیا ا یریکاارگ  باه  یبرا یزیر و برنامه جادیضرورت ا یشده است ول انجام رانیطور کامل در ا به یبر اقتصاد سبز شهر یونقل متک حمل

در  ییراهکارهاا و  شانهادها یو در اداماه پ  شاود؛  یاحساس م شتریکشور هر روز ب یشهرها یآمده برا دیالگوواره با توجه به مشکالت پد
 ارائه شده است. کردیرو نیا یجهت اجرا

 

  .رانیا ،یونقل سبز شهر حمل دار،یتوسعه پاها:  واژه دیکل

                                                           
1
 پایدار شهری نقل و حمل رویکرد با فرودگاه ترمینال طراحیتحت عنوان  پایان نامه دوره کارشناسی ارشدمستخرج از  مقالهاین   

 ،تهران ،یواحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم ،یو شهرساز یدانشکده معمارسوم نویسنده اول به راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده 

 .ستا رانیا
  :نویسنده مسئول Jabarizadegan.alireza@gmail.com 

 یراهکارها ها و ساخت ریز یبررس(. 1041) ز برازجانی، ویداگر، محمدرضا؛ نوروعلیرضا؛ پورزر، گان زادهی جبار مقاله:ارجاع به این  

 .168-186(، 2)3، فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای ،یو توسعه حمل و نقل سبز شهر یریگ شکل ثر درؤم
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 مسأله انیب و مقدمه
به  ،برد یم میان از را شهر توسعۀ برای بلندمدت و جامع یزیر برنامه فرصت معموالً که شهری شتابان و سریع رشد

ی ها تیباقابل اغلب شان توسعه و رشد که است شده منجر برنامه یب و ناپایدار ،تیهو یب شهری یها سکونتگاه یریگ شکل

 بروز مشکالت سبب نداشتن تطابق این و ندارد را الزم سازگاری و هماهنگی پیرامون فضای محیطی و اقتصادی اجتماعی،

 این شهرها یریپذ بیآس و ناپایدار توسعۀ خالصه طور به و ها آنآینده  توسعۀ و رشد در ابهام و موجود وضعیت در جدی

 شدیدتر است. ،رندیگ یم بر عهده جدید یها نقش که شهرهایی در توسعه و رشد در ناپایداری و ناموزونی این .شود یم

 از ظرفیت اغلب و زیاد بسیار ،ستیز طیمح و طبیعی منابع از یریگ بهره و مصرف شهرها، توسعۀ در اخیر، یها سال در 

 نیاز به شهرهایی جهان امروزه دیگر، سوی از (.Dou et al., 2013: 431است ) رفته فراتر طبیعی اکوسیستم تحمل قابل

 باشد داشته تری مطلوب عملکرد ساکنان همۀ برای عدالت و معنادار اشتغال تأمین با چه و اکولوژیکی نظر از چه که دارد

 (.64: 1338)بحرینی، 

 مطرح ونقل حملجزء  نیمؤثرتر عنوان به شهر اقتصادی رشد و مهم حیات عوامل از یکی عنوان به شهری ونقل حمل

 درآمد درصد 18 تا 6 بین درصد بودجه، 26 تا 16 بین اغلب توسعه درحال کشورهایشهرهای  در که یطور به ،باشد یم

از  یکی عنوان به و گرفته صورت ونقل حمل بخش شهری در یها رساختیز در ها یگذار هیسرما درصد 33 از بیش و خانوارها

 برنامه بیشتر سبب توجه موضوع، این و بوده توسعه از ریاثرپذ و توسعه ساز نهیزم زمان هم صورت به پایدار، توسعه یها بخش

 ؛ (12: 1331 رصافی، و )جعفری است گردیده ونقل حمل مقوله به ریزان

ی ها نهیهز تحمیل به منجر ونقل حمل رایج شهروندان، الگوهای روزمره زندگی در ها ستمیس این اهمیت باوجود اما

 خودروها، انرژی، ترافیک مصرف افزایش جمله از یا دهیعد مشکالت ؛ وشود یم اقتصادی و اجتماعی ی،طیمح ستیز سنگین

 که دارد وجود یا دهیچیپ فرایند این مشکالت، تمامی بنای سنگ . درشوند یم موجب آلودگی را و یا گلخانه گازهای انتشار

 اطراف شهرها و داخل در کار و  کسب و افراد مکانی و تصمیمات خودرو مالکیت افزایش رو به سطح بین بر تعامل مشتمل

 است.

 برخی در که رفته پیش تا آنجا لهأمس این شدند. جهانی مخاطرات و یطیمح ستیزآلودگی  عامل خودروها ترتیب بدین 

ده  حدود ترافیک و تصادفات ،ستیز طیمح شامل: آلودگی ونقل حمل بخش یطیمح ستیز و ی اجتماعیها نهیهز مطالعات،

 به نیاز وونقل  حمل یطیمح ستیز تبعات چنین پی (. درUN-EP,2012است ) شده برآورد GDP بودجه بیشتر یا درصد

 به را یا گلخانه گازهای که انتشار سیستمی عنوان به شهری پایدار ونقل حمل دسترسی، مفهوم و جابجایی متفاوت الگوی

 ها آن کاالهای و مردم برای برابر دسترسی ،رساند یم حداقل به را زمین مصرف ،کند یم محدود جذب منطقه، توانایی میزان

  (.Duncan et al, 1996مطرح شد ) ... و کند یم حمایت پویا اقتصادی از ،کند یمفراهم 

 اکوسیستم، اقلیم جهانی، از حمایت طریق از یطیمح ستیز از پایداری که است یونقل حمل )پایدار( سبز ونقل حمل

 برای دسترس قابل و کارآمد عادالنه، ونقل حمل) اقتصادی قطب ژهیو به پایداری دیگر دو قطب و طبیعی منابع و عامه سالمتی

 برآوردن) یاجتماع قطب و مناسب( مشاغل ایجاد و ی متعادلا منطقه توسعه طریق از پایدار رقابتی اقتصاد و حامی همگان

 کاهش از حمایت و و اکوسیستم انسان سالمت با منطبق و ایمن روشی به و جامعه مؤسسات افراد، یا توسعه و پایه نیازهای

ی، ا گلخانه گازهای کاهش دنبال به تنها نه پایدار ونقل حمل گفت توان می .کند یم حمایت بین نسلی( عدالت ایجاد و فقر

 گیرد در نظرمی نیز را اقتصادی رشد از حمایت و فقر کاهش است، بلکه ترافیک و صوتی یها یآلودگ و هوا یها یآلودگ

 (.1: 2411شالنتنبرگ، و )بونگارت

آن است که سالمت  تی. واقعستین یقتصادشدن و توسعه ا یصنعت ینف ،یطیمح ستیحل اجتناب از مسائل ز راه

 کیبه  یابیدست یممکن برا یها وهیش شود. نیتضم داریو پا شده یزیر توسعه برنامه قیاز طر تواند یم ستیز طیمح
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 یسبز، انرژ یتر مشتمل بر صنعت سبز، کشاورز سالم ندهیبه آ یمنته یرهایو مس کمیو  ستیسالم در قرن ب ستیز طیمح

ها  حل راه نیبه ا یدیشده است و آنچه اعتبار جد حیوحش تشر اطیسبز نسبت به ح دگاهید یو حت سبزونقل  سبز، حمل

 .است داریمفهوم توسعه پا دهد یم

است  یامروز یها یاز فنّاور حیصح یریگ با بهره داریپا یبه شهر یابیونقل سبز هدف دست حملالگوی  یاصل ماهیتدر 

را تا حد امکان  ریناپذ دیتجد یها از استفاده از سوخت یناش یاثرات منف یطیمح ستیکه بتوان با کاهش اثرات ز یوحکه ن

 یامروز یشهرها یستیز طیونقل سبز در بهبود شرا از حمل یریگ بهره ریتأث یبررس پژوهش نیا یهدف اصل ؛ وکاهش داد

 .است

 

 مبانی نظری
 تاًیو نها یو اجتماع یطیمح ستیدر اصطالحات ز دهیچیعمدتاً پ داریشده در مورد شهرهای پا مطرح یها استدالل

از  یبوده و برخ دارییاز مبحث پا دییجنبه کل کیونقل شهرها  حمل رسد ی، به نظر موجود نیاقتصادی هستند. باا

 یبخش در راستا نیبگنجانند در ا یداریونقل را در حوزه پا اند مباحث مربوط به حمل تالش کرده زین سندگانینو

پرداخت تا فهم موضوع  میحوزه خواه نیدر ا رگذاریواژگان تأث یبعض فیونقل سبز به تعر در حوزه حمل میمفاه یساز واضح

 تر گردد. سهل

 

 یونقل عموم حمل بری مبتن ی توسعه

 تجاری، یکرد. محدوده نیمحور را تدو ونقل حمل ی سنجش توسعه بود که راهبردهای قابل یاز کسان کلتورپ

 ونقل حمل ی واحد توسعه کیدر طرح کلتروپ از  یعنصر اساس چهار یجانب یو نواح یفضای عموم ،یمسکون ی محدوده

 . محور هستند

در چارچوب اصول  یونقل عموم و حمل نیکاربری زم قیبر تلف دیبا تأک یعمومونقل  حمل بری مبتن ی توسعه

 و یونقل عموم از حمل یبانیاست: پشت ریدنبال تحقق اهداف ز به داریپا یمحالت جادیبا ا هوشمند، نوشهرسازی و رشد

اختالط  ؛یسوار دوچرخه و یرو ادهیافراد، مانند پ ییجا متعدد برای جابه یها نهیگزی  تعداد مسافران آن؛ ارائه شیافزا

از تنوع  یبردار بهره یزمان هم ژهیو به ،یدسترس د ویمتداول سکونت، کار، خر یبا ساز کارها یونقل عموم حمل ی سامانه

متعدد مسکن  یها نهیها و محالت جذاب؛ ارائه گز خلق مکان قیطر از نیساکن یزندگ تیفیمحله؛ بهبود ک کیسامانه در 

 یرو ادهیاثر پ تر در سالم یزندگ ی وهیبه ش یابیدست ط؛یمح یطراح تیفیباال بردن ک متفاوت؛ درآمدی یها متناسب با گروه

 یروند توسعه )امان پور و دار رییپذی نیب شیپ تیو قابل دارییپا شیافزا زیاقتصادی و ن ی توسعه شیافزا ؛یسوار دوچرخه و

  (.36: 1338پور، 

جامعه  جادیونقل را از رده ا حمل نیزم کاربرین ایعملکردی م یکپارچگی یمحور درواقع نوع ونقل حمل ی توسعه

 ،یطیمح نیو برای ساختن چن آورد یوجود م به ادهیبرای پ یدسترس قابل ونقل حمل ستگاهیمتراکم، کاربری مختلط و ا

در محالت شهری و  متفاوت یزندگ مداری، ادهیپ کالبدی، طیو مح یدسترس ،ییجا جابه در است: بهبود ریاصول ز ازمندین

 (.8: 1330و همکاران،  یامیها )ص محله یایز احین

 

 سبز یونقل شهر حمل
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 دارییمردم و پا شیآسا جتاًیست که نتا مردم و کاالها ه،ینقل لیواقع حرکت روان وسا سبز در یونقل شهر حمل 

ونقل  حمل ستمیس کیدارای  دیشهر مدرن با کیخواهد داشت.  یو تالش در پ نهیهز نیتر را با مطلوب ستیز طیمح

ونقل کانادا هدف از  مناطق مختلف آن باشد. موسسه حمل نیو ارتباط ماب یارتباطات، دسترس جادیکارآمد و گسترده برای ا

 یدهایلحاظ نمودن برگ خر از نانیسبز و کسب اطم یبه شهر یابیرا دست داریونقل شهری پا حمل ستمیس جادیا

را ارائه  لیذ فیونقل ذکر نموده و تعر حمل های تیمرتبط با فعال یها یریگ میو اقتصادی در تصم یاجتماع ،یطیمح ستیز

 .(1366 ،ی و همکاراناست )احمد مودهن

 

 یداریپامفهوم 

است،  ازیو رفاه ما موردن اتیادامه ح یکه برا یزیاصل ساده استوار است: هر چ نیبر اساس ا «یداریپا»مفهوم  

 که ینحو به ط،یداشتن شرا و ثابت نگه جادیا یعنی« یداریپا». شود یم نیتأم عتیاز طب میرمستقیغ ای میطور مستق به

 شوند تیحفظ و حما زین یو آت یکنون یها بدهند تا نسل اتیادامه ح وانندبت گریکدیهماهنگ با  یعیطب طیها و مح انسان

 .(1336نگار،  ،یمی)قد

 

 سبز اقتصاد مفهوم

 ،20 + ریو کنفرانس در ریودوژانیرو،« پایدار توسعه و ستیز طیمح»کنفرانس  از سال بعد 24 یعنی 2412 ژوئن در 

در  دشدهیق بندهای نیتر مهم جمله از گردید. ارائه« میخواه یم ما که یا ندهیآ»عنوان  با یا هیانیب و برگزار شد شهر همان در

 آتی، و حاضر برای نسل زیستی محیط و اجتماعی اقتصادی، نظر از ی پایدارا ندهیآ تحقق به خاص توجه به توان می بیانیه این

 آزادی، اصل بر دیتأک ،2424سال  در هزاره توسعه اهداف به دستیابی بر دیتأک یک اصل، عنوان به مصرف الگوی اصالح

 رهیافت به پرداختن تر مهم همه از و مشارکت مردمی و زنان مؤثر نقش جنسیتی، برابری بر دیتأکو  زمامداری به بشر، حقوق

 انرژی سبز، ونقل حمل اصلی: شاخص هفت دارای که (EGM, 2011)نمود  اشاره پایدار توسعه تحقق راستای در اقتصاد سبز

 به .باشد یم آبی ساتیتأس و پاك یآور فن ،زائد مواد مدیریت پایدار، جنگلداری و سبز، کشاورزی وساز ساخت پذیر، تجدید

 یرندگیدربرگ و منابع ییکار آ بهبود پایین، کربن راهبردهای همچون؛ شامل که است یا شهیاند سبز روشن، اقتصاد بیان

 .باشد یم اجتماعی

 

 پژوهشی پیشینه
 یشهرها یطیمح ستیو مشکالت ز یشهر یو حل آلودگ کیکاهش تراکم تراف یمهم برا یا لهیونقل سبز وس حمل

به  یها را از خودرو محور و شهر کند یم جیرا ترو یونقل عموم طور فعال سفر سبز و حمل است که به یالملل نیبزرگ ب

با  هینقل وسایلاز  هیرو یاستفاده ب یطیمح ستیاثرات ز هشمنجر به کا تواند یکه م دهد یحالت م رییتغ یمحور انسان

 جیاند نتا روش توانسته نیکه با استفاده از ا میپرداز یم ییچند نمونه از شهرها یگردد. در ادامه به بررس یلیفس یها سوخت

ونقل  در رابطه با حملکه مطالعات متعددی ؛ و ونقل سبز به دست آورند حرکت به سمت حمل یرا در راستا یزیآم تیموفق

 :، صورت گرفته استیشهر درون یعموم

 شهر کالندر  عمومی ونقل حمل ی توسعه اراضی کاربری موانع ی به تحلیلا مطالعه( در 1333همکاران )گودرزی و 

 مجموعاً که دهد یم نشان پرداختند Arc GIS افزار نرمو مدل کریجینگ در  Arasی مدل ریگ میتصماهواز که با استفاده از 

 عامل، 3 عمومی ونقل حمل یها ستگاهیا برای .هستند مؤثر اهواز عمومی ونقل حمل یها یکاربر از هریک در کلیدی مانع 38

 .دارد وجود عامل 3 یعموم یها نگیپارک برای و عامل 3 یشهر درون یها انهیپا برای عامل، 3 شهری یها انیشر برای
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 رانیا یشهرها در کالن شهری داریپا ونقل حمل راهبردی یزیر برنامه عنوان با ی( در پژوهش1336) ییو رضا سیتند

شهر مشهد  شهری کالن داریپا ونقل حملی  توسعه ی نهاییها یکه استراتژ دهد یم نشان مشهد(موردی: شهر ی  )مطالعه

 موجود است.ی ها و استفاده از فرصت قوت نقاط تیتقو ییبرپای تهاجم استراتژی کی

 مطالعهسبز ) اقتصاد رویکرد با شهری ونقل حمل پایداری یها شاخص به ارزیابی پژوهش( در 1333همکاران )براری و 

 ،ها افتهی لیوتحل هیتجزجهت  تاپسیس( و )دیماتل معیاره چند یریگ میتصم یها مدل از ساری( که با استفاده شهر موردی:

 ها افتهپرداختند. ی اند قرارگرفته ارزیابی مورد ساری شهر در سبز اقتصاد رویکرد با شهری ونقل حمل پایداری یها شاخص

 یوزن بیضر نیشتریموتوری با دارا بودن ب ریونقل غ توسعه حمل ارهاییمع ریز ماتل،یاز آن است که بر اساس مدل د یحاک

 دوم و در گاهیدر جا (33/38) امتیاز کسب با تصادفات هزینه اول، جایگاه در (36/38) ازیبا کسب امت میو اثرگذاری مستق

ونقل  حمل رگذاریعوامل تأث نیتر سوم قرار داشته و مهم گاهیدر جا( 16/38) ازیتقاضای سفر با کسب امت تیریمد تینها

 .باشند یدر شهر ساری م داریپا

 یابی و مکان یعموم یها نگیپارک یمکان - ییفضا عیتوز یبررس با عنوان ی( در پژوهش1336غفوری و همکاران )

منظور احداث  مناسب به یاهمحدوده  نییکه برای تع معتقدند رازیش شهرداری 6و  2 ی موردی: منطقهی  آن، مطالعه نهیبه

 یها هیال به GISافزار  با استفاده از نرم ارهای، سپس معشده ییشناسا یابی در مکان رگذاریتأث ارهاییابتدا مع نگ،یپارک

( ها می)حر ازیموردن یها فاصله( ها هیال) ارهایاز مع کیبرای هر انیپا و در شده لیافزار تبد خواندن برای نرم قابل یاطالعات

 است. جادشدهیا

ی قیتلف ییها کیاستفاده از تکن با CNG سوختی ها گاهیجای ابی مکان با عنوان یدر پژوهش (1336علوی و همکاران )

 ی که در محدوده دندیرسشهر مشهد به این نتیجه  3منطقه پژوهش موردی  GIS ییفضای ها لیفازی تحل عملگرهای

 قرار تیمناطق در اولو نیا د،یجد یها گاهیجا سوخت وجود ندارد و برای احداث گاهیمنطقه، جا یو جنوب شرق یجنوب

 .دارند

در  یور بهره شیبرای افزا یونقل عموم خدمات حمل بهبودبا عنوان  یدر پژوهش( 2413و همکاران ) استانلی

 و پایداری تا کنند یم دیتأک ایونقل در شهرهای استرال و حمل نیو کاربری زم یکپارچگیبه  ازین بر استرالیاشهرهای 

 .یابد افزایش یور بهره

ی پرداخته است که الملل نیبی شهرها کالنسبز  ونقل حملی به بررسی سیستم ا مطالعه( در 2418همکاران )شو و 

ونقل سبز  فعال حمل جیترو .است یطیکربن و مح روش سفر کم کیونقل سبز  حملبیانگر آن است  پژوهشنتایج این 

عنوان  هوا، بلکه به تیفیو بهبود ک یکاهش مصرف انرژ ک،یسهولت تراکم تراف ،یا استفاده فشرده از منابع جاده یتنها برا نه

 .است دیمف بهبود سالمت شهروندان ومردم  یبرا یسالم و فراغت یبه سبک زندگ یبازگشت

 و ها اندازه)عملکرد،  سطوح در ونقل حمل طراحی ارزیابی پایداری عنوان تحت یا مقاله در (2413همکاران ) و جیون

 .اند گرفته نظر در نیز را سیستم اثربخشی بعد پایدار، ونقل حمل راهکارهای ارزیابی در (ها شاخص

چندان قرار نگرفته  رانیونقل موردتوجه مد حمل نینو یها توجه به دستگاه دیآ یم که از مطالعات گذشته بر چنان

به  یونقل که عالوه بر سرعت بخش در حمل نینو لیاستفاده از وسا ازیموردن یها رساختیاست؛ چراکه باوجود نبودن ز

خواهد بود و موردتوجه  نهیپرهز اریرا به دنبال خواهند داشت، بس ندهیآال یگازها دیاز تول یتوجه ونقل، کاهش قابل حمل

 یتوجه خاص دیها با دولت تیروزافزون جمع شیاست که امروزه با افزا یدر حال نیخواهد گرفت. اقشر پردرآمد جامعه قرار 

 بخشند. عیروند تسر نیمسئله داشته و با در نظر گرفتن بودجه الزم ا نیبه ا
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 پژوهشروش 
 صورت بهتحلیلی است. روش گردآوری اطالعات  -هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی ازلحاظاین پژوهش 

و  داریونقل سبز پا توسعه و حمل میو مفاه یمبان یکه در آن به مطالعه و بررس گرفته  انجامی ا کتابخانهمطالعات  اسنادی و

 شده است.  پرداخته امکان سنجی استفاده از تجارب دیگر کشورها در داخل

در  .شده است پرداخته داریونقل سبز پا و سپس نقش توسعه حمل داریونقل سبز و پا ابتدا به حمل پژوهش نیدر ا

 ستمیس تیبا توجه به وضع تینها قرار گرفت و در یبررس مورد داریسبز پا یونقل شهر حمل ستمیس یایادامه مزا

 یهبردهارا داریونقل سبز پا حمل ستمیس جادیا یها یو با توجه استراتژ ی ایرانشهرها کالنبا تأکید بر ونقل شهر  حمل

 .ارائه شدند شوند، یم داریونقل سبز پا حمل ستمیکه منجر به توسعه س ییاجرا ییمناسب و راهکارها

 

 و بحث ها افتهی
 سبز یونقل شهر حمل یایمزا

 داریتوسعه پا

 یاتیخدمات و کارگران سوخت ح ا،یاش ییجا که جابه شود یم هیتوج گونه نیونقل معموالً ا حمل نهیزم در یگذار هیسرما

قوی با رشد اقتصادی در جانب عرضه دارد  یونقل باری همبستگ که حجم حمل شود یتصور م گونه نیموتور اقتصاد است. ا

 . شود یم جادیجانب تقاضا ا رتوسط رشد اقتصادی د هینقل لیو استفاده از وسا

 یها همراه با دستگاه تواند یم یناخالص داخل دیتول یدرجه باال دهد یهرچند شواهدی وجود دارد که نشان م

و  یطراح قیاز طر ییجا جابه ازهاییسبز ن دگاهید کیهستند. در  یشخص هینقل لیبه وسا یباشد که کمتر متک یونقل حمل

باال و  تیفیونقل باک فراهم آوردن حمل قیمخرب رشد اقتصادی از طر راتیو تأث کند یم دایشهری بهتر کاهش پ یزیر برنامه

تر و کارآمدتر  پاك هینقل لیموتوری و وسا ریونقل غ حمل های رساختیز ،یونقل عموم حمل قیکربن، بخصوص از طر کم

مناسب منجر به کاهش تراکم  یونقل عموم حمل یها سیبه سرو یدرآمد دسترس . برای افراد کمکند یم دایکاهش پ

: 1330 ،یخواهد گذاشت )مطلوب یباق دییاقتصادی تول های تیفعال را برای شترییکه وقت ب شود یو زمان سفر م یکیتراف

2.) 

 

 یزائ اشتغال

اشتغال، از  جادیدر ا دییبخش کل زیونقل عنصری ضروری برای عملکرد اقتصادی و ن طور که اشاره شد حمل همان

 ها رساختیز توسعه و نگهداری ،ونقل حمل های سیسرو تیریسوخت، مد شیها تا پاال در کارخانه هینقل لیساخت وسا

وجود داشته باشد: مشاغل عملکردی اتوبوس و  تواند یهای متعددی از مشاغل سبز م ونقل مثال در بخش حمل  .باشد یم

 ریغ های سیستمآهن و  راه ،یونقل عموم برای حمل ها رساختیمترو )مانند رانندگان اتوبوس(، مشاغل مربوط به گسترش ز

وجود دارد )بونگارت و  نیگزیموتورهای جا ای زهای سب مشاغل در سوخت جادیبرای ا ییها فرصتعالوه  موتوری. به

 (. 2411؛1شالنتنبرگ

طور فعاالنه  که به کنند یها و مؤسساتی کار م که در شرکت شود یم یکسان ونقل سبز شامل همه بخش حمل نشاغال

 زانیر برنامه وشهری  زانیر. از برنامهکنند یتالش م داریونقل پا حمل ستمیس جادیبه اهداف اقتصاد سبز و ا دنیبرای رس

دوچرخه تا  دیتول یمحل عیکنند تا صنا را اجرا می ها استیو س دهند یانداز را توسعه م که چشم کیونقل و تراف حمل

اقتصاد  کیگفت تحت  توان بندی می جمع کی یانرژی است ط ییکارا شیهای ترابری که هدفشان افزا اپراتورها و شرکت

                                                           
1- Bongardt. D, Schaltenberg. P 
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در  گذاری هیسرما قیهایی خواهند بود که از طر آن ای ندهیطور فزا ونقل به سبز، مشاغل ایجادشده در بخش حمل

 نیهای نو آوری فن گریو د یفنآوری های ارتباط ن،یگزیهای جا ونقل سبز و خودروهای سبز، سوخت حمل های رساختیز

 (.2: 1330؛یاند )مطلوب شده ایجاد

 

 و کاهش فقر یاجتماع یاز برابر تیحما

در برابر  یناعادالنه و مانع تاًیهستند، ماه یشخص هینقل لیوسا هیطور عمده بر پا که به یونقل فعل حمل های ستمیس

از کشورهای  ارییمندی همه اقشار جامعه از جابجایی و تحرك در شهرها هستند. در بس عدالت در بهره جادیکاهش فقر و ا

ونقل  طور حمل های آسفالت، همین به جاده یمختلف ازلحاظ دسترس دیهای درآم گروه نیب ادییتوسعه فاصله ز درحال

دسترس،  که قابل یهای عموم ونقل مانند شبکه های سبز حمل گذاری در گزینه و در استطاعت وجود دارد. سرمایه منیا

برای افراد و  یشغل های تیفراهم نمودن موقع قیمنجر به کاهش فقر از طر انندتو یاعتماد و قابل استطاعت هستند م قابل

محرك  کی جادیبودند، ا زولهیشوند که قبال ا جادیا یدر نواح توانند یمشاغل م نیبه خدمات شوند. ا یآسان کردن دسترس

تر را به دنبال خواهد داشت.  ارزان خود خدمات نیو زمان سفرها شود که ا ها نهیمنجر به کاهش هز تواند یم یاقتصادی محل

کنند  یم تیهوا حما یو آلودگ یکیونقل مانند سوانح تراف حمل بار انیها از افراد جامعه در برابر آثار ز شبکه نیا نیهمچن

 (.همان)

 ونقل سبز حمل ستمیس جادیا یها یاستراتژ

 تیونقل جمع حمل یازهایبه ن یابیغلبه بر و دست یحل برا راه نیو سبز بهتر داریونقل پا حمل ستمیس کی توسعه

نخواهد  یانتخاب نهیگز کیامروز تنها  یایدن یبرا نیبزرگ است و ا یونقل در شهرها حمل ازیموردن ستمیس نیو تأم یشهر

 نیا جمله اند که از ونقل ارائه کرده حمل ستمین نوع از سآ یبرا یمتعدد فیونقل کارشناسان تعار بود. در سازمان حمل

 یمنیو ا دهد یبشر را مدنظر قرار م تیکه انسان یونقل حمل ستمینمونه اشاره کرد که هر نوع س نیتوان به ا می فیتعار

کرده است در دسته  یلیفس یها سوخت نیگزیرا جا ریپذ دیتجد یها سوخت حال نیو درع دینما یم نیمسافران را تأم

 (.Mahrous,2020:17-3 ) ردیگ یقرار مونقل سبز  حمل

زیست سازمان ملل متحد  ونقل برنامه محیط کارآمد، بخش حمل یونقل حمل جادیراستای حل معضالت موجود و ا در

 کردیاست و بر بخش تقاضا تمرکز دارد. رو یسنت کردیکه برخالف رو دهد یارائه م داریاصول توسعه پا هیاستراتژی بر پا

 نیبوده است. ا دیهای جد احداث جاده ایهای موجود و  جاده ضیرونقل تع حمل تقاضای بخش شیدر برخورد با افزا یسنت

 ینیبار سنگ لیو تحم کیتراف دیمثبت مورد انتظار را به دست نداده است بلکه منجر به تشد جیتنها نتا عرضه گرا نه کردیرو

زیست  سازمان برنامه محیط م،مه نیبه ا یابیمنظور دست شده است. به عاتیضا گریو د یا ها و انتشار گازهای گلخانه بر جاده

 کردیرو نی. هدف ادهد یم شنهادیتوسعه پ سازمان ملل متحد استراتژی )اجتناب، انتقال، ارتقا( را برای کشورهای درحال

است  ستیشهرهای قابل ز جادیا تیکمتر و درنها کی، کاهش مصرف انرژی، ترافیا توجه انتشار گازهای گلخانه کاهش قابل

 (.3: 1330،یطلوب)م

 یاست که باعث آلودگ یدر حال نیدارند و ا ازین یباالئ یبه انرژ یانداز راه یبرا یونقل فعل حمل یها ستمیس

 یمنظور استفاده از راهکارها نیو به هم دهند یدر معرض خطر قرار م زیشده و سالمت شهروندان را ن یطیمح ستیز

بحث در بستر  هیعنوان پا به تواند یممکن که م یها حل ها و راه فرصت ها، استیس. کارساز باشد تواند یم عتیهمگام با طب

  (:Mahrous et al 2020:17-3 اند از ) عبارت رندیونقل سبز مورداستفاده قرار گ حمل

 خواهد شد. یا گلخانه یگازها دیاز دوچرخه که منجر به کاهش تول شتریاستفاده ب 
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 شارژ دارند. تیقابل ریپذ دیتجد یها یکه با استفاده از انرژ یکیالکترون یها استفاده از دوچرخه 

 بهره  ریپذ دیتجد یها یو از انرژ کنند ینم دیرا تول یا گلخانه یاز گازها ینوع چیکه ه یکیالکترون هینقل لیوسا

 .برند یم

 تا  یها مسافت یط تیقابل یدیخورش یاز انرژ یریگ و با بهره دیآ یحساب م به نینو یها یقطار سبز که ازجمله فناور

 .باشد یرا دارا م لومتریک 044

 خود را  یمصرف یبروز شده خود انرژ یها در نمونه کنند ینم دیتول یا ندهیآال نکهیکه عالوه بر ا یبرق یها کلتیموتورس

 .دهند یجذب و دوباره مورداستفاده قرار م

 منجر به کاهش مصرف سوخت گردد. تواند یکه م نینشچندسر هینقل لیو استفاده از وسا هینقل لیوسا یگذار اشتراك 

 بهره یستیز یها یمعمول از انرژ یلیفس یها استفاده از سوخت یجا که به یبرق یو بار یخدمات هینقل لیوسا  

 .رندیگ یم

 استفاده کنند که  یکیالکتر یو انرژ نیاز بنز توانند یزمان فعال م که با دارا بودن دو موتور هم یدیبریه یخودروها

 .گردد یخود موجب کاهش مصرف سوخت م

 لیر کی یکوچک است که دارا یها و شهر نیپائ تیونقل مناسب جابجایی جمع حمل ستمینوع از س نی: اها لیمونور 

 لیدر ساعت است و به دل لومتریک 84ونقل  حمل ستمیس نیاست. حداکثر سرعت ا یبرق ویلوکوموت کیمنفرد و 

 یو نگهدار ریتعم یباال نهیهز لیبه دل یول رندیگ یقرار نم کیتراف یحجم باال ریمجزا درحرکت تحت تأث ریداشتم مس

قائل  عتیطب یبرا که یبا احترام لیمونور ستمیس (Purohit, 2016است )شمار به اجرا درآمده  صورت انگشت به

 یکی تواند یم نیبنابرا کند یکار م یبرق یها یرا با خود به همراه نداشته و با باتر یطیمح ستیز ندهینوع آال چیاست ه

 .دیایونقل سبز به شمار ب حمل ستمیس یانداز در راه ها نهیگز نیاز بهتر

 یتنها برا آن نه جهیکه نت دینما یتر یطوالن یرهایمس یرو ادهیبه پ بیافراد را ترغ تواند یم روها ادهیپ طیبهبود شرا 

 خواهد بود. رگذاریتأث زین یجوامع انسان یخواهد بود بلکه بر سالمت فرد دیزیست مف محیط

 

 یتکنولوژ نیا یسنج ونقل خودگردان و امکان خدمات حمل

. در ندینما لیخودگردان را تسه آالت نیتوسعه ماش رینسبت به گذشته مس شتریهر چه ب توانند یم نینو یها یآور فن

خود  یها یبا تکنولوژ یها نیحسگرها و ماش بیترک ،یدر هوش مصنوع یا العاده فوق یها شرفتیپ ،یافزار بخش نرم

ارتباطات صورت گرفته  یکه در فناور یریچشمگ یها شرفتیبا پ یافزار صورت گرفته است. در بخش سخت رونده شیپ

مرتبط با خودرو فراهم  یها رساختیبا ز خورد ایو و رصورت خودرو به خود را به یتر عیاند ارتباط سر است حسگرها توانسته

 (. Hörl et al. 2016) ندینما

 ایدن یاز کشورها یاریخودگردان در بس یخودروها ندهیسال آ 64که تا  دهد یآن نشان م یامروز ازیو ن جامعه

خودگردان دارد  یماهایهواپ یها رساختیکه با ز یادیباوجود اشتراکات ز تواند یرا پرخواهند کرد که البته م یها ابانیخ

  (.Holden & Goel, 2016باشد ) ندهیآ یشهر یفضاهادر  ینمونه از تکنولوژ نیا یبرا یمناسب ساز نهیزم

 یمنسجم در راستا یویداشتن سنار ،است دهیو همگان را به چالش کش دینما  یم تیاهم حال حاضر آنچه پر در

در  رگذاریعوامل تأث نیتر ببرد و از مهم شیپ یفناور نیبه ا یابیاست که بتواند جامعه را به سمت دست یبه اهداف یابیدست

 لیکرد: تشک فیتعر ریز یها توان از جنبه بازار را می نیشرفت باشد. ایپ نیمتقاعد کردن بازار هدف در ا تواند یم ریمس نیا

 (.1044؛، رضابارزادگانو رفتار کاربر )ج یبردار مقررات بهره ها، رساختیز
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UAMخودگردان و  یدر خصوص خدمات خودروها یبخش خود شامل دو بخش فرع نیا
1
کوتاه  ی. ابتدا مرورباشد یم  

 یمختصر حاتیو سپس توض کند یکه ارائه م یو خدمات ینوع از فناور نیا یو اجتماع یطیمح ستیکرد بر اثرات ز میخواه

 تیونقل ارائه خواهد شد و درنها حمل یها روش ریونقل خودگردان و ارتباط با سا حمل یها شده توسط روش از خدمات ارائه

در  ینوع از فناور نیا یریگ ونقل هوشمند و موانع شکل حمل نینو یاستفاده از فناور ریکرد بر تأث میخواه یواضح دیتأک

 .یامروز یایدن

 کیعنوان  به یطورکل ها به گفت که آن توان یهوشمند خودگردان م یخودروها یطیمح ستیز ریبه تأث ینگاه با

 ؛(Hörl et al, 2016شوند ) یدر نظر گرفته م یدر انرژ ییجو و صرفه یا گلخانه یمثبت در کاهش انتشار گازها شرفتیپ

کارساز  تواند یم یتنها زمان یتکنولوژ نیاز ا تفادهکرده است که اس  در مقاله خود اشاره Thomopouloدر  حال نیا با

از آن  یهمگان یا و عمالً استفاده ردیمورداستفاده قرار گ یهوائ ایو  ینیزم یهمگان هینقل لهیوس کیعنوان  باشد که به

 (.Thomopoulos & Givoni, 2015:14) ردیصورت گ

که هنگام استفاده  زدیکننده برانگ همان واکنش را در استفاده تواند یخودگردان م ایو  کیاتومات یاز خودروها استفاده 

که در صورت داشتن  . چرادیایحساب ب به لهیوس نیا یمثبت برا ازیامت کی تواند یخود م نیدارد و ا یاز خوردو معمول

در حال حاضر در  یتکنولوژ نیاستفاده از ا حال نیبازار هدف خواهد داشت. باا بر یمنف ریدر استفاده روزمره تأث یدگیچیپ

قرار دارد  یاز بعد اقتصاد یاستفاده کم تیمسافران گران تمام خواهد شد و درجه اهم یبرا هینقل لیوسا ریبا سا سهیمقا

(Krueger et al, 2016: 343.) 

سرعت در حال  به (AVونقل خودگردان ) حمل لیوسا یتوسعه فناور رسد یبه نظر م نکهی، باوجوداHörlاساس مقاله  بر

 شود یم ینیب شیکه پ اما چنان ردیگ یصورت م یمردم به آهستگ انیدر م ینوع از تکنولوژ نیا رشیپذ یاست ول شرفتیپ

موانع  یبرخ ،یمنیو بهبود سطح ا یباتر یآهسته در توسعه فناور نسبتاً شرفتیمانند پ یفناور یها تیمحدود یجز برخ به

 نیکه قوان یشوند؛ و البته تا زمان لیروزمره تبد یاز زندگ ریناپذ ییجدا یبه بخش AVکه  یبرطرف شوند تا زمان دیبا یاضاف

 Hörl, etخواهد گرفت ) یرا در پ یسرعت کند ریمس نیها برقرار باشد ا جاده یدر تمام یبه شکل مرسوم امروز یکیتراف

al, 2016.) 
 

 خودگردان یسبز با تکنولوژ یونقل هوائ حمل

 یها رساختیونقل بلکه در ز حمل یتنها در تقاضا نه یراتییمنجر به تغ ینیو شهرنش تیاز رشد جمع یناش یها چالش

شکل  ییایدن جادیباهدف ا UAMمفهوم  2416در سال  رباسی. بر اساس گزارش اشود یمسافت سفر م نیانگیو م ازیموردن

ونقل  حمل تیپرجمع یو برحسب تقاضا در اطراف مناظر شهر قهیدقکاالها بتوانند در عرض چند  ایگرفت که در آن افراد 

متعلق به  ایمتصل مشترك  یشهر هینقل لیو وسا ییهوا یها یبه شکل تاکس تواند یم (UAMتحرك هوایی شهری) شوند.

 ,.Airbus, aشهر ساخته شود ) ازیبر اساس ن یشبکه شهر کیاز  یعنوان بخش به یمسافران در صورت درخواست فرد

2018.) 

 یدسترس تواند یکه م دیگشا یم یمسافران شهر یونقل را برا از حمل یبعد سوم UAM، 2گفته هولدن و گوئل به

در  یتکنولوژ نیکه استفاده از ا رود یانتظار م ،(Goel & Holden, 2016) کند لیرا تسه یشهر و برون یشهر درون

VTOLکنار 
 کنند یکار م با برق که نیکار کنند و با توجه به ا یمعمول ینیزم هینقل لیبرابر سرعت متوسط وسا جها تا پن 3

                                                           
1 - Urban Air Mobility 

3- Holden, J., & Goel, N 
4- vertical take-off and landing 
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با  یهوائ هینقل لهیوس نیا نکهیضمن ا ؛ (Airbus, a., 2018کارآمد باشند ) یتوجه به شکل قابل زیدر مصرف سوخت ن

 است یسنت یکوپترهایتر از هل ساکت یا مالحظه طور قابل و به کند یصفر عمل م یاتیعمل یندگیآال

در نظر گرفته  دیاز موانع با یاتیجنبه ح نی، چندEVTOL یمایبالقوه هواپ یو کاربردها یتکنولوژ شرفتیپ رغمیلع

نسبت به  تر شرفتهیپ یها یاز هر الزم است که با استفاده از فناور شیتقاضا به بازار عرضه شود. پ مورد UAMشود تا 

نظر مقررات و  . ازردینجام گا یدرست به یانرژ تیریو داده و مد صیرا تشخ ها تینمونه مورداستفاده در حال حاضر قابل

صورت مستقل  است که بتوان به ازیها موردن EVTOL تیریکامالً مستقل جهت مد یستمیس زین یهوائ کیتراف تیریمد

نمود  بجاهدف را در طول روز جا تیداد و جمع صیتخص هینقل لیوسا نیشهر را به ا رونیرا درون و ب یهوائ یرهایمس

(Lineberger & Hussain,2018). 

قرار دادن  یبرا یکاف یها فقدان مکان یدر مناطق شهر eVTOLاستقرار ناوگان  یبرا یاتیمانع عمل نیتر بزرگ

توسعه  نکهیتر از آن ا و مهم Goel & Holden,2016)شارژ است ) یها ستگاهی، اها نگیمناطق فرود و برخاست، پارک

 & Linebergerاست ) یمحل یزیر برنامه نیو همچن تو مقاما یتجار نفعانیذ یمستلزم همکار ها رساختیز

Hussain, 2018). خودران غلبه  یماهایاستفاده از هواپ یبر موانع روان دیبا زیاز مالحظات فوق، مسافران بالقوه ن یجدا

 کنند. 

دهندگان  درصد از پاسخ 60 ،یسیسوئ یجهان یشرکت خدمات مال کی، UBSشده توسط  انجام یبر اساس نظرسنج

نقش  یمنیا نی؛ بنابرا(Castle et al, 2017بخواهند پرواز بدون خلبان داشته باشند ) رسد یبه نظر م دیفتند که بعگ

را  رشیسرعت پذ تواند یآن م ریچراکه در صورت برزو شکست تصو کند؛ یم فایونقل ا حمل ستمیس نیا رشیرا در پذ یمهم

و نقص را  بیع یب باًیتقر یمنیسابقه ا کی دیبا یو مقامات نظارت دکنندگانیتول نیدر بازار هدف کاهش دهد پس بنابرا

 (.Lineberger & Hussain,2018دهد ) یرا پوشش م یمنیا اتیو عمل یکیمکان یکپارچگیزمان  نشان دهند که هم

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه
 .(Liu, W., 2001)کم است یو آلودگ یبا انتشار کم مصرف انرژ یطیحالت سفر فشرده، مؤثر و مح یسفر سبز نوع

را  یرو ادهیدوچرخه و پ ،ینیزم یعموم کیتراف ،یلیر کیتراف یایاشاره دارد که مزا یمسافرت ستمیسفر سبز به س ستمیس

 های مختلف و ارتباط منظم است. با گروه یمعقول بر اساس مسافت، سازگار کار میتقس یو دارا کند یم یکامالً باز

توسعه و حمل و نقل سبز  میو مفاه یمبان یاست از نوع کاربردی که در آن به مطالعه و بررس ایمطالعه ،پژوهش نیا

 – یفیروش توص ،پژوهش نیا یبکار گرفته شده در ط پژوهشمطلب، روش  نیپرداخته شده است. با توجه به ا داریپا

ای بر استفاده از تجربیات دیگر تابخانهو مطالعات کها همولف لیتحل مطالعات و فیتوص یاست و بر روش های عموم یلتحلی

 .باشدمی یمبتنکشورها از رویکرد حاضر 

 نیرا با خود به همراه دارد. ا یطیمح ستیز ریو تأث ندهیآال زانیم نیاز سفر است که کمتر یونقل سبز نوع حمل

را با خود  یو هوائ یلیونقل ر همچون حمل نیشیونقل پ حمل یها ستمیس یایمزا تواند یاشاره دارد که م یبه روش ستمیس

ما با  یامروز ستگاهیباشد که ز یا ژهیو یها یو فناور نیهای نو مجهز به سیستم حال نیدرع یبه همراه داشته باشد ول

در  eVTOLازجمله  نیونقل نو حمل یها ستمیاز س یریگ . در حال حاضر بهرهدیحفظ نما ندگانیآ یبرا بیتخر نیکمتر

 نیچن نیا رشیپذ و یساز نهیالزم جهت زم یزیر صورت گرفته برنامه یها ینیب شیاست اما با پ شیمرحله مطالعه و آزما

ها  آن یوجود دارد که با پوشش ده ریمس نیدر ا یشده است. البته همچنان موانع انجام یجوامع بشر انیدر م یها یفناور

ونقل را  و توسعه حمل دیبخش عیونقل سبز تسر به حمل یابیدست یرا در راستا ینوع از فناور نیا شرفتیتوان سرعت پ می

 شاهد بود. کشور رامعقول در  یبه شکل
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 ییمطالعه و شناسا نیازمندو  ؛در مرحله شروع است ایرانونقل سبز در  حمل ستمیدر حال حاضر، مطالعه و عملکرد س

ونقل سبز با توجه به  حمل ستمیمعقول ساخت س جیترو یبرا یالملل نیب یونقل سبز شهرها حمل ستمیساخت س قیعم

 و مراحل توسعه شهر است. ها یژگیو

 :سبز سفر سیستم ساخت مورد در مربوطه پیشنهادها 

 کنید تقویت را کلی هماهنگی و را مشخص کنید سبز سفر سیستم مکانیسم. 

 میتنظ ،یعموم یهماهنگ تیو مشارکت ادارات مربوطه، تقو یشهردار یدولت مدیران یبه رهبر یهماهنگ میت کی جادیا

کنفرانس مشترك،  یا دوره یده سازمان ت،یریمد وندیوساز و پ ساخت ،یگذار هیسرما ،یزیر برنامه یبرا یکار سمیمکان

 نیمربوطه در مورد سفر سبز، تضم یها استی؛ و سیمحل رراتمق نیتدو یمطالعه برا ،یدیحل مشکالت کل یمطالعه برا

 .یرو ادهیو پ یسوار دوچرخه تیاولو نیو تضم یونقل عموم حمل تیاولو

 ونقل  های حمل وساز و در نظر گرفتن زیرساخت و ساخت یطراح ،یزیر استانداردها و مقررات برنامه لیو تکم ءارتقا

 سفر سبز. ینیازهای مناسب برا پیش جادیمنظور ا به ،یهای شهر وساز ساختمان ریزی و ساخت و برنامه یشهر

 د،یکن جیطور فعال ترو را به "سفر سبز"مفهوم . دیکن تیو فعاالنه از سفر سبز حما دیکن تیاز سفر سبز را تقو یآگاه 

  د،یو مداوم با موضوع سفر سبز را انجام ده قیعم یجیهای ترو فعالیت د،یکن جادیا یخوب یاجتماع طیمح

 میسفر و ت جیترو یآموزش گاهیزیست و پا های حفاظت از محیط و سازمان یهای مدن به مشارکت فعال گروه قیتشو 

استفاده  د،یرا اتخاذ کن یاقتصاد و فناور ت،یریمانند مد یجامع یحال، ابزارها نیدر هم .سفر سبز یداوطلب برا یها

 . دیکن ییراهنما شتریمعقول و متمدنانه از خودروها را ب ،یعلم

 انیکاهش جر یبرا نیو دفتر آنال یو تلفن ییدئویمدرن مانند کنفرانس و کیتکنولوژ یاز استفاده از ابزارها تیحما 

 کیتراف فشارکارکنان و کاهش 

 یونقل عموم سطح خدمات حمل شیافزا ،ونقل حمل تیجذاب شیو افزا یونقل عموم سطح خدمات حمل شیافزا 

 .ینیزم

 العات و هوش سفر سبزسطح اط شیو افزا یکاربرد علم تیتقو. 
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