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ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﺎده در آﺳﯿﺎ
ﻣﻠﯿﺤﻪ اﺣﻤﺪی
ﻓﺮح ﺣﺒﯿﺐ
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ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ85/9/4 :

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش85/11/4:

ﭼﮑﯿﺪه

اﺧﺘﺮاع اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ،ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﻋﻄﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮی ﺑﻮده
و ﭘﺲ از اﯾﻦ اﺧﺘﺮاع دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ در ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .اﺧﺘﺮاع اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و ورود آن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﺟﻨﺒﻪ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﭼﻬﺮه ای دﮔﺮﮔﻮن از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪار ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﺮوﯾﺞ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮﺗﻮری در ﺷﻬﺮﻫﺎ  ،ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﺪه و ﺳﻼﻣﺖ و ﻧﺸﺎط اﻓﺮاد را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺎده روی و ﺗﺤﺮک ﺑﻪ
ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش و ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و وﺟﻮد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻫﺮم ﺳﻨﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی آﺳﯿﺎ دﻟﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ
ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻤﻌﯿﺖ روزاﻓﺰون ﺷﻬﺮﻫﺎ  ،ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻬﻢ روزاﻓﺰون ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺳﻮاره در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻬﺮ  ،ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ای را
ﺑﺮای ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻣﺮوزی ﭘﺪﯾﺪار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮق ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺎ اراﯾﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﭘﯽ ﺣﻞ آن ﺑﻮد .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ،ﻣﻬﻢ
ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی و ﺣﯿﺎت ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ  :ﺣﺮﮐﺖ  ،ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ،وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
در ﺷﻬﺮﻫﺎی آﺳﯿﺎ  ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺎده روی در ﺷﻬﺮ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﺎﺑﺮ ﻣﺪاری ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺎده ﺷﻬﺮی اراﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

واژه ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار  ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺗﻮری ،ﭘﯿﺎده روی در ﺷﻬﺮﻫﺎ

 -1داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺷﺘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری  ،واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ
-2ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری ،واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

2

اﺣﻤﺪی و ﻫﻤﮑﺎر
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺸﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻫﻤﻮاره در ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی

اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺰاﺣﻢ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻮده و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ

ﺣﺎل اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ

ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ذات ﺑﺮﺗﺮی ﺟﻮﯾﯽ،

در ﺷﻬﺮﻫﺎ و در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دادن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﻮاره در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ

از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺮ

ﺑﺎ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﭘﯿﺎده ،ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ؟ و آﯾﺎ ﺑﺮای

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮده و زﯾﺎده روی در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود

اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮﯾﻢ ﯾﺎ

زﻣﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ای از رﺷﺪ ،اﻧﺴﺎن

ﺧﯿﺮ ؟ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ورود اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ،اﻣﮑﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯽ

درﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ راه ﯾﺎﺑﯽ رﺷﺪ و ﺗﻤﺪن ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ

ﺣﺪ و ﻣﺮز ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪه و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی

اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻫﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ

در ﺷﻬﺮﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮدار 1ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﯿﺶ از

از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺸﺮی در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺎره آﺳﯿﺎ ،رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺰاﯾﻨﺪه داﺷﺘﻪ و

داﻣﻨﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﺟﺰﺋﯽ

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در رﺷﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در

ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﺿﺮورت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺮوزه

ﭘﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻋﻤﺪه ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﮐﻼن

اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ

ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻮد.

ﻧﻤﻮدار  - 1ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ)ﻣﺎﺧﺬ ﺳﺎﻟﻨﺎ ﻣﻪ آﻣﺎری ﻣﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﺤﺪ ( 1994 ,
روش ﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ

ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﻗﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،

ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ،ﻋﻮاﻣﻞ

اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و  ...آن و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻮدن

ﻣﺆﺛﺮ در دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎﯾﺐ و

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ،در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ از روش ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺎده روی ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد،

3

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی ...
رواﺑﻂ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ،

ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از

ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻧﻮاع روش ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪی ،در ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻏﯿﺮﻣﻮﺗﻮری ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار
ﺑﺮای درک راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺎدهروی وﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ،ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار را ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎل ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.
-1

ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در اﻧﺮژی اﺳﺖ.

 -2ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﭘﺬﯾﺮ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

از ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  1ﻧﺘﺎﯾﺞ ذﯾﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 .1در ﺳﺎل ﻫﺎی آﻣﺎری ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻏﯿﺮﻣﻮﺗﻮری ﮐﻢ ﺗﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻏﯿﺮﻣﻮﺗﻮری ﯾﮏ راﺑﻄﻪ
ﻣﻌﮑﻮس اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ

 -3ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ

دﻟﯿﻞ ﮐﻢ درآﻣﺪ ﺑﻮدن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﺮوﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

 -4دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻠﻘﻮی

ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺗﻮری ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ اﺳﺖ.

 -5ﻟﺰوم ﻫﻮای ﭘﺎﮐﯿﺰه و ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آن
 -6ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ و ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه از زﻣﯿﻦ و
ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ

 .2ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻏﯿﺮﻣﻮﺗﻮری در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺳﯿﺎ ،آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در آﻓﺮﯾﻘﺎ ،آﺳﯿﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی

ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ  6ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﻪ ای ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﻻﺗﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻗﺎره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای درآﻣﺪ

ﭘﺎﯾﺪار ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮﺗﻮری و ﺗﺮوﯾﺞ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ

ﮐﻢ ﺗﺮی ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﻻزم ،

ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺗﻮری  1اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﯿﺰان دﺳﺖ

ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻏﯿﺮﻣﻮﺗﻮری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ

ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در دو روش ،ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

دﻟﯿﻞ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﮐﻢ
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در اﻧﺮژی
اﻧﺮژی در راس ﻫﺮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ .ﺑﺪون اﻧﺮژی
اﻧﺠﺎم ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺟﻬﺎن در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درون
ﺷﻬﺮی ﺣﺪود  %12/5اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار در ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎص اﯾﺮان،
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درون ﺷﻬﺮی ﺑﯿﺶ از ﻣﺘﻮﺳﻂ
 %12/5ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺮوﯾﺞ ﭘﯿﺎده روی در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺴﺎﻓﺖ
ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و در ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻬﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ
داﺷﺘﻪ و ﺳﻬﻢ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ
 -1ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻮﺗﻮری اﺳﺘﻔﺎده از دوﭼﺮﺧﻪ و ﮔﺎری
و  ...و در راس آن ﻫﺎ ﭘﯿﺎده روی اﺳﺖ.
Non motorized system

ﺗﺮ ،ﺗﺮوﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻏﯿﺮﻣﻮﺗﻮری و ﭘﯿﺎده
روی ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺷﻬﺮﻫﺎ
اﺳﺖ.
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اﺣﻤﺪی و ﻫﻤﮑﺎر
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ﺟﺪول  - 1ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )درﺻﺪ (

درآﻣﺪ

آﺳﯿﺎ

در آﻣﺪ
درآﻣﺪ

ﺑﺎﻻ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﻗﺎره

ﺣﺪود درآﻣﺪ

آﻓﺮﯾﻘﺎ

درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ

آﻣﺮﯾﮑﺎ

ی ﻻﺗﯿﻦ

درآﻣﺪ ﺑﺎﻻ

ﻣﻮﺗﻮری

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و

ﺷﻬﺮ

ﺳﺎل آﻣﺎری

ﻏﯿﺮﻣﻮﺗﻮری

ﺷﺨﺼﯽ

ﺗﺎﮐﺴﯽ
9

ﺗﯿﺎﻓﺠﯿﻦ

1987

91

-

ﺑﻤﺒﺌﯽ

1981

26

9

65

ﺟﺎﮐﺎرﺗﺎ

1984

40

21

39

ﺳﺌﻮل

1982

12

8

80

ﮐﻮاﻻﻻﻣﭙﻮر

1984

12

46

42

ﺑﺎﻧﮑﻮک

1984

16

24

60

ﺗﻮﮐﯿﻮ ﻣﺮﮐﺰی

1988

24

25

51

ﺗﻮﮐﯿﻮ

1988

22

54

24

آﺑﯿﺪﺟﺎن

1988

30

12

51

داﮐﺎر

1989

50

17

32

ﻧﺎﯾﺮوﺑﯽ

1989

15

25

50

ﻣﮑﺰﯾﮑﻮﺳﯿﺘﯽ

1983

23

16

61

ﺳﺎﻧﺘﯿﺎﮔﻮ

1992

20

16

64

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺮژی ﻫﺎی

اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻏﯿﺮﻣﻮﺗﻮری ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺼﺮف

ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ

اﻧﺮژی اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﻧﺮژی آن از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد

اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ

زاﯾﯿﺪه اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن ،ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و

آﻣﺎری در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه

ﻗﯿﻤﺖ روز اﻓﺰون ﻧﻔﺖ در ﺟﻬﺎن ،ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ اﺳﺖ .

ای از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻏﯿﺮﻣﻮﺗﻮری واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

اﻣﺮوزه ﻣﺤﻞ و ﻋﻤﻖ ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ

ﭘﯿﺎده روی ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  ،دارای ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ

ﻣﺎﻫﻮاره ای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺎ اداﻣﻪ روﻧﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از

اﺷﻐﺎل ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻃﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎی

اﻧﺮژی ﻓﺴﯿﻠﯽ ،در ﺳﺎل  2050ﻣﯿﻼدی ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺑﺤﺮان اﻧﺮژی

ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎده روی ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﻧﯿﺮو ،ﻧﺸﺎط

در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻌﯽ رو ﺑﻪ رو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﯾﺎ

و ﺷﺎداﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﯽ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺒﻮده و ﻣﺎ ﻧﺎﭼﺎرﯾﻢ اﻟﮕﻮﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﺮژی را

ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺎده و دوﭼﺮﺧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺗﺮ از

ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮی اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺪاﯾﺖ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ رو در ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺳﺖ.

ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﭘﺎک ﺗﺮﯾﻦ و وﺳﯿﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی روی زﻣﯿﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﯿﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮی ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

5

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی ...

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮﺗﻮری ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ
ﺳﻬﻢ را در ﺗﻮﻟﯿﺪ آن دارد ،رو ﺑﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
ای ﺑﻪ ﻃﻮر اﻋﻢ ﺷﺎﻣﻞ ) Co2ﺣﺪود  %70ﮐﻞ ﮔﺎزﻫﺎ( Co ،
ﻣﻨﻮاﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ CFC ، No2 ، No ، So3 ، So2 ،
)ﮐﻠﺮوﻓﻠﺮوﮐﺮﺑﻦ( و ﺑﺴﯿﺎری ﮔﺎزﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ
آن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮﺗﻮری در
ﺷﻬﺮﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای
ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻻﯾﻪ
ﻧﻤﻮدار  - 2ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
)ﻣﺎﺧﺬ  :اﻧﺠﻤﻦ اﻧﺮژی ﺟﻬﺎﻧﯽ ,

(1995

ﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﻮی و ورود ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻣﻀﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده زﯾﺴﺘﯽ
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺮوﯾﺞ ﭘﯿﺎده روی،

از ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدار  2ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی

ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺗﻮری ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ

آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎی

ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه در ﻧﻤﻮدار روﻧﺪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﮐﻼ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده
اﺳﺖ.

ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ

آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی  1973ﺗﺎ  1990ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و ﻏﯿﺮ

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﺑﻪ

ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮده و اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﺑﺤﺮان

ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه ای در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

اﻧﺮژی رو ﺑﻪ رو ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

ﮐﺎرا  ،ﻣﺆﺛﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﻦ
آورﯾﮑﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﭘﻬﻨﻪ ﺟﻬﺎن ﻫﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻫﻢ در

ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ

زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﭙﺮدازد.

ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در

ﻓﻦ آوری ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺎزﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮﺧﺖ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ از

ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ،ﻣﺮدم و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن در

ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری  ،ﻃﺮاﺣﯽ

ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﺮ ﻣﻮﺟﺐ ازدﯾﺎد اﺑﺮ و ﺑﺎران و

ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﭘﺎک و

رﻃﻮﺑﺖ و دﻣﺎ و آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد

ﻋﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎزﻫﺎی ﺳﻤﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری در اﯾﻦ

ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ در اﻗﻠﯿﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی اﻃﺮاف

زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری

ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ.

در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻬﺮﻫﺎ دﯾﻮارﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ از ذﺧﯿﺮه

ﻟﯿﮑﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و رﻋﺎﯾﺖ

ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺬب ﮔﺮﻣﺎ در روز و اﻧﺘﺸﺎر آن

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ،اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻏﯿﺮﻣﻮﺗﻮری ،ارﺗﻘﺎﯾﯽ

در ﺷﺐ ،ﺑﻪ ﻃﻮر اﻋﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﮔﺮم ﺗﺮ از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺑﺎز

آﮔﺎﻫﯽ و آﻣﻮزش ﻣﺮدم و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﺎن در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ

ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ آن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ اﻗﻠﯿﻢ ،از ﺷﻬﺮﻫﺎ

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻢ ﺗﺮ از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری و اﯾﺠﺎد ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻻزم

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰاﯾﺮ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺟﺰاﯾﺮ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ داﯾﻤﺎً

از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺷﻬﺮی ،ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی ،اﺳﺘﻔﺎده از

در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﭼﻮن رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و

اﻧﺮژی ﭘﺎک ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب ،ﺑﺎد،

ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ 87
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اﺣﻤﺪی و ﻫﻤﮑﺎر

ﺟﺮﯾﺎن آب ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و  ...ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻀﺎی

و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺮﮐﺖ

ﺷﻬﺮی را ﻣﯽ ﺗﻮان از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺆﺛﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ

ﺳﻮاره و ﭘﯿﺎده در ﻃﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻋﺮﺿﯽ و ﻃﻮﻟﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ،روز

ﺷﻤﺎر آورد.

ﺑﻪ روز از ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺎده روی در ﺷﻬﺮ دارﻧﺪ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روش ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ

ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻄﺮات ﺑﺴﯿﺎری

در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎی روش ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ

ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺎده ﺑﺎ آن ﻫﺎ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ

ﺗﺮوﯾﺞ روش ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮ ﺑﻮده و ﮐﺎرﺑﺮد و

ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه را ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻃﯽ

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾـﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻀــﺎﻋﻒ

ﻫﺰﯾﻨﻪ آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪان در زﻣﯿﻨﻪ ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ ﻫﻮای ﭘﺎک و

ﺑــﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮﺗﻮری اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ

ﺗﺮوﯾﺞ ﭘﯿﺎده روی از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺑﺎورﻫﺎی ﻻزم در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ

رﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ درﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻤﻞ و

ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری در ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه

ﻧﻘﻞ ﻣﻮﺗﻮری را درﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻮﺗﻮری و

ﺷﻬﺮی ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺒﻮد ﻫﻮای ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ،

ﺗﺮوﯾﺞ ﭘﯿﺎده روی و اﺳﺘﻔﺎده از دوﭼﺮﺧﻪ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ ،ﻣﺎ در اﯾﻦ

ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺗﺮ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻫﻤﯿﻦ

زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮده اﯾﻢ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  60ﺳﺎل از ﺷﺮوع

ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻏﯿﺮﻣﻮﺗﻮری در ﺷﻬﺮﻫﺎی

ﺑﺎر آﻣﻮزش و اﯾﺠﺎد ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﺎﺛﯿﺮات

ﺟﻬﺎن ،ﻣﺎ ﻫﻨﻮز در اﺑﺘﺪای راه ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ دارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﯿﻠﯽ ﻣﺼﺮف

اﻣﺮوزه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎی ﺧﻄﯽ و ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺷﻬﺮی

ﺷﺪه ﺑﺮای ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻋﺪه ای از ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ دﯾﮕﺮ ،ﻓﻘﻂ

در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﮏ ﺑﻌﺪی ،ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﭘﺎﯾﺪار،

ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده از

اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﯾﺎﻓﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان و ﻣﻘﺪار

آن وﺟﻮد ﻧﺪارد). (1

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮﺗﻮری ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﻦ و ﻧﺤﻮه ﺗﺮوﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده از

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺪان ﻣﻔﻬﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻏﯿﺮﻣﻮﺗﻮری و ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﺎده در ﺷﻬﺮﻫﺎ و

اﻣﺮوزی ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ

اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮﺗﻮری و ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﺎده از

ﺣﯿﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و اﻣﺮی ﺿﺮوری در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﻣﻮﺗﻮری از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺣﺬاﺑﯿﺖ ﻻزم در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺎده روی و

ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ.

دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دادن ﺣﺮﮐﺖ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ
ﻣﻮﺗﻮری و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺷﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺷﻬﺮی ﻫﺮ روز ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﺰرگ
راه ﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﺷﻬﺮی ﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وﺳﺎﯾﻞ
ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری دارﻧﺪ ،اﻓﺰوده ﺷﺪه و از ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ
اﻧﺴﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد
ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﺪه در ﭘﯿﺎده روی از ﻗﺒﯿﻞ :ﻋﺪم ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﭘﯿﺎده روﻫﺎ ،ﻓﻘﺪان ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ از ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮی و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ،وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ در
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ،ﺗﺠﺎوز ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻣﻌﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده ﺑﻪ ﭘﯿﺎده روﻫﺎ

ﻧﻤﻮدار -3ﻃﻮل ﺟﺎده ﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ )ﻣﺎﺧﺬ  :ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ  ,ﮔﺰارش ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ (1995 ,
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ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی ...
از ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدار  3ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﻮل ﺟﺎده

ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺮ ﺗﺮاﮐﻢ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎ  ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮﻗﻒ

ﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی  1960ﺗﺎ  1990در اﮐﺜﺮ

ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر روﺷﻦ و ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻨﺪ در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻠﻮغ ،روزاﻧﻪ

ﮐﺸﻮرﻫﺎ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در ﮐﺸﻮر

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ را وارد ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از

ﮐﺮه ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﻮده و در ﮐﺸﻮر ﺑﺮزﯾﻞ در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار

ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮارﺿﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﭘﺮﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺮاﮐﺰ

داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﻬﺮی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،

ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻢ زﻣﺎن اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﺑﺎ ﻧﻤﻮدار  4ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ

ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺳﻮزش و ﺧﺎرش ﭼﺸﻢ ،ﮐﺎﻫﺶ دﯾﺪ ،اﺣﺴﺎس

ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﺟﺎده ﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ در ﺧﺪﻣﺖ

ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ در ﺗﻨﻔﺲ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺜﻞ آﺳﻢ،

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﻮن اﻓﺰاﯾﺶ

اﺧﺘﻼل در ﮔﺮدش ﺧﻮن و ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺬب اﮐﺴﯿﮋن ،ﺗﺸﺪﯾﺪ

ﺗﻌﺪاد اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺟﺎده ﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ،ﺗﺎﺛﯿﺮات رواﻧﯽ و ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ

داﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﺠﺎد

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﺼﺒﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮی و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻏﯿﺮﻣﻮﺗﻮری ﮐﻢ ﺑﻮده

اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ،ﺳﺮ درد ،اﺿﻄﺮاب  ،ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮک و ﻧﺸﺎط،

اﺳﺖ.

ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﺟﺎده ﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻄﯽ

آﺛﺎر آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺳﺎﯾﺮ

اﺳﺖ ﮐﻪ داده آن اﺳﺘﻔــﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ ﺑــﺮای ﮔﺴﺘﺮش

ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﯽ

ﺟﺎده ﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری و

ﻫﻮا ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ،در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ از آﻟﻮدﮔﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و از ﻧﺘﺎﯾﺞ آن اﯾﺠﺎد ﻫﻮای آﻟﻮده و ﺗﺮاﻓﯿﮏ

ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ آب و ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺖ ،ﻫﺴﺘﯿﻢ .

در ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺳﺖ.

اﻧﯿﺪرﯾﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرو دود ﻣﻮﺟﻮد در ﻫــﻮای آﻟــﻮده
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﺸﮑﯽ و زردی

ﻟﺰوم ﻫﻮای ﭘﺎﮐﯿﺰه و ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آن

ﮔﯿﺎﻫﺎن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺳﺎﯾﺮ

ﺑﺮای درک اﻫﻤﯿﺖ ﻫﻮای ﭘﺎﮐﯿﺰه در اداﻣﻪ ﺣﯿــﺎت

ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﻮء آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺮ

اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﯾﮏ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی

ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺎه و ﮐﺜﯿﻒ ﺷﺪن ﺳﻄﻮح و ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی

اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن ﺿﺮورت دارد .در ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﺷﺎره

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﺧﻮرده ﺷﺪن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻠﺰی آن ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻤﻞ اﻧﺴﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرداری از

زﺷﺘﯽ ﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﺑﺮای ﻋﺎﺑﺮان ﭘﯿﺎده و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﻤﻮد ﻣﯽ

ﻏﺬا ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻣﺎه و ﺑﺮای ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرداری از آب ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ

ﯾﺎﺑﺪ.

ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﺤﻤﻞ اﻧﺴﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻘﺪان ﻫﻮا ﺣﺘﯽ ﺑﻪ 10

اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺗﺪرﯾﺠﯽ

دﻗﯿﻘﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻮای ﭘﺎک ﮐﻪ

ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺎ ارزش ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ » ﺑﻠﻮﻧﯿﺎ«

اﻣﺮوزه از ﻣﻌﻀﻼت اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ،از ﻣﺴﺎﯾﻞ

ی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎ و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی

اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

دﯾﻮاری ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ،ﺷﺪت اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ

اﻣﺮوزه ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی
ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ،وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری اﺳﺖ .در ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ  60ﺗﺎ  % 70از
آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا را ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮدد وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ).(2

ﻟﺰوم اﻗﺪام ﻓﻮری ﺑﺮای ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری را
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ ).(3
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اﺣﻤﺪی و ﻫﻤﮑﺎر

ﻧﻤﻮدار  -4ﺗﻌﺪاد اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ )ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن(
ﻣﺎﺧﺬ  :آﻣﺎر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ  , 1996,آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﺤﺪ  .ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻌﺪاد وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در
 1994ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ  565دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ .

از ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدار  4ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ

ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی درﺧﺘﺎن و ﺻﺪای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و  ...ﺷﺪه و ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از

و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﺒﻬﻢ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎ در

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻮﺗﻮری ﻗﺎدر اﺳﺖ

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی  1985ﺗﺎ  1994رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ

درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺻﺪاﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺑﺎﻻ را ﺣﺬف ﮐﺮده و ﻓﻘﻂ آن

ﻧﺤﻮی ﮐﻪ از ﺣﺪود  24ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﺪود  38ﻣﯿﻠﯿﻮن

دﺳﺘﻪ از ﺻﺪاﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺴﺎﻣﺪﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ داﺷﺘﻪ و از ﻣﺤﯿﻂ

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ رﺳﯿﺪه و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻃﯽ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه  9ﺳﺎﻟﻪ رﺷﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ

ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺻﺎدر ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬارد.

ﺑﯿﺶ از  % 50ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻗﺒﻠﯽ داﺷﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎ

در ﺧﯿﺎﺑﺎن » اﺷﺘﺮوﮔﺖ « ﮐﭙﻨﻬﺎک ،ﺣﺬف ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی

ﺑﯿﺶ از  1/5ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ روﻧﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد

ﺳﻮاره ﺳﻄﺢ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺤﯿﻂ را  10ﺗﺎ 15دﺳﯽ ﺑﻞ ﺗﻨﺰل

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎ و اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻨﺘﻬﯽ

داده اﺳﺖ ). (4

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﭘﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ.

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮ اﺛﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﻫﻮاﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ
از ﺣﺮﮐﺖ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری در ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮی در ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ

در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ ﻏﺮش ﻣﻮﺗﻮر و ﺑﻮق وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ

ﺗﻨﺮل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺗﻮری و ﺗﺮوﯾﺞ

ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪاﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪای

ﭘﯿﺎده روی از اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی

ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ،ﺻﺪای ﭘﺎی ﻣﺮدم ،ﺻﺪای ﺟﺮﯾﺎن آب  ،ﺻﺪای ﺣﺮﮐﺖ

ﺷﻬﺮی اﺳﺖ.
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ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی ...

ﻧﻤﻮدار  - 5ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎز  Co2ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ) (1ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ,ﺗﺠﺎری,
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ,ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﺎﺧﺬ  :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی  Co2 ,ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮﺧﺖ ﺑﯿﻦ  1972ﺗﺎ  ، 1995آﻣﺎر  IEAﭘﺎرﯾﺲ 1997 , OECD

از ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدار  5ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر

ﮐﺮﯾﺮ ،ﺷﻬﺮﺳﺎز ﻣﻌﺮوف اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ

ﮔﺎزﻫﺎی  Co2ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﻬﻢ  20اﻟﯽ  30درﺻﺪی

ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﺪرن را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ اش ﺑﻪ اﯾﺠﺎد

در ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی ﺳﻤﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ

ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی در ﻣﻘﯿﺎس ﭘﯿﺎده ،ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت

دارد .ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ

ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﺟﺰاﯾﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻓﺎﻗﺪ اﻧﺴﺠﺎم داﻧﺴﺘﻪ و آن را

ﺳﺎل ﻫﺎی  1973ﺗﺎ  1995ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻬﻢ رو ﺑﻪ

در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده و  %10اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رﺷﺪ

ﻧﻘﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺮﯾﺮ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﻣﺘﺮوک و ﻣﺮده ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻬﺮی

ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری اﺳﺖ .ﺳﻬﻢ ﮔﺎزﻫﺎی

در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی و

ﺳﻤﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ ﮔﺎزﻫﺎی

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺪرن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺤﺾ

ﻣﻨﺘﺸﺮه از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ

اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺎز ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ

اﺳﺖ.

رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه او ﺧﯿﺎﺑﺎن،
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﺣﺬف ﺣﺮﮐﺖ

ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺎت

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻧﯿﻮﯾﻮرک،

زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻫﻢ ﺟﻮار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﮐﭙﻨﻬﺎک وﮐﻠﻦ ،ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ داﺷﺘﻪ

ﮐﻔﭙﻮش و درﺧﺘﺎن و دﯾﮕﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات آن ﺗﻼش ﮔﺮدد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺶ

اﺳﺖ.

ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪه ،ﻧﻤﺎﻫﺎ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎ ﻣﺘﻌﺎدل ﮔﺮدﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ او راه ﺣﻞ رﻫﺎﯾﯽ

ﺣﻘﻮق ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه از زﻣﯿﻦ

ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺻﺪا ،آﻟﻮدﮔﯽ و ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻀﻮر اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در

ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﻪ ای ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ،ﺗﻮﺟﻪ

ﺷﻬﺮﻫﺎ ،در ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎده ،ﺟﺴﺘﺠﻮ

ﺑﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺸﺎن از ﻣﻘﻮﻻت ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ

ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﻓﺼﻞ

ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ

ﻣﺸﺘﺮک ﻧﮕﺮش » ﮐﺎﻣﯿﻠﻮﺳﯿﺘﻪ « در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ و » راب

ﺣﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﻮده و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ

ﮐﺮﯾﺮ« در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻀﻮر

ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی ،ﻣﯿﺮاث ﻣﺎ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﭼﻪ

اﻧﺴﺎن در ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد).(5

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ؟
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اﺣﻤﺪی و ﻫﻤﮑﺎر

ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ

اﻧﺒﻮه ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﯽ ﻗﻮاره ،ﻓﺎﻗﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﻧﻤﺎﻫﺎ ،

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮐﻪ از آن در ذﻫﻦ ﻣﺘﺼﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدد،

رﻧﮓ ﻫﺎ ،ارﺗﻔﺎﻋﺎت ،ﻣﺼﺎﻟﺢ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﻌﺒﺮ ،دارای ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯾﯽ

ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آن اﺳﺖ .ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺪرن

ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﺰ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ،دارای آﻟﻮدﮔﯽ

در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮای ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی زﯾﺎده روی

ﺻﻮﺗﯽ ،دارای آﻟﻮدﮔﯽ آب و ﻫﻮاﯾﯽ و دارای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮزون

ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺑﺰرگ راه ﻫﺎﯾﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی

و در ﯾﮏ ﮐﻼم ﻓﺎﻗﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﻮاﻃﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« .

ﻏﯿﺮ از ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ و ﻓﺎﻗﺪ ﺣﻀﻮر اﻧﺴﺎن ! ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻮﻻن وﺳﺎﯾﻞ
ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻢ ﺟﯿﻦ ﺟﯿﮑﻮﺑﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﺎورد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺪرن و
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺮاﺛﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان و آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد دارﯾﻢ.

ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رواﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی را
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮔﻢ ﺷﺪه ﻃﺮح ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ .از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

ﺧﺎﻧﻢ ﺟﯿﮑﻮﺑﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ و ﭘﯿﺎده روﻫﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎ از آن ﺟﺎ

اﻣﺮوزه وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ

ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ،ﻣﻘﺎﺻﺪ

ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺷﻬﺮ اﻣﺮوزی و ﺳﻌﯽ در رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺸﮑﻼت ،راه ﺣﻞ

دﯾﮕﺮی را از ﻗﺒﯿﻞ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدی ،رواﻧﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و

رﻫﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻣﺮوزی از ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻌﻀﻼت از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ،

 ...را ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ) .(6ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ

آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ و آب و ﻫﻮاﯾﯽ  ،ﻣﺼﺮف ﮔﺮاﯾﯽ ،ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ و ﭘﯿﺎده روﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

و  ...را در ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺣﺮﮐﺖ در ﺷﻬﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ

آﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ

ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ  .راه ﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر

زﯾﺴﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ آن اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه و راﻫﮑﺎرﻫﺎی رﻫﺎﯾﯽ از آن را ﻓﺮاﻫﻢ

ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ؟

ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻨﻄﻘﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺪرن

راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﭘﯿﺎده ﺷﻬﺮی اراﯾﻪ

اﻣﺮوزی اراﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﺑﯽ ﺷﮏ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ذﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ

ﺷﻮد .اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻮده و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد » .ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ازدﺣﺎم و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ،ﻣﺤﻞ

اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ) 7و .(8

درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﭘﯽ درﭘﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری ،دارای
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ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی ...
ﺟﺪول  - 2اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﻮر ﭘﯿﺎده  -ﻓﻀﺎی ﭘﯿﺎده رو
اﺻﻮل ﮐﺎرﺑﺮدی

راﻫﮑﺎرﻫﺎ

ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻌﺒﺮ
ﭘﯿﺎده

اﻗﺪاﻣﺎت

ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺎﺑﺮ

•

ﺣﻔﺎﻇﺖ آب و ﻫﻮاﯾﯽ

ﭘﯿﺎده

•

ﻟﺰوم ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ در ﻣﻌﺒﺮ ﭘﯿﺎده

•

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻌﺒﺮ ﭘﯿﺎده

ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻤﻨـﯽ ﻋـﺎﺑﺮ

•

ﺗﺎﻣﯿﻦ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ در ﺷﺐ

ﭘﯿﺎده

•

ﮐﻒ ﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺎده رو و ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﯾﺠﺎد ﺷﯿﺐ ﻫﺎ و اﺧـﺘﻼف ارﺗﻔـﺎع
ﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد

•

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﻤﻮدی در ﭘﯿﺎده رو

رﻋﺎﯾــﺖ ﻣﻘﯿــﺎس اﻧﺴــﺎﻧﯽ

•

رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﻣﻌﺒﺮ ﭘﯿﺎده

•

رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﯾﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده در ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ

رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﺒﺮ

در ﻧﻈــﺮ داﺷــﺘﻦ ﻇﺮﻓﯿــﺖ

•

ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻓﻀﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﭘﯿﺎده

ﭘﯿﺎده ﺑﺎرﻓﺘﺎرﻫﺎی

ﭘﯿﺎده رو ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد

•

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﻀﺎ ﺑﺮای اﯾﺴﺘﺎدن ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ )در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری(

ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ

•

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ

•

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺎده روی

ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ

رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺎده رو و ﺳﺎﻣﺎن دﻫﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ
رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻨﻮع ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻣﻌﺒﺮ ﭘﯿﺎده

ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ادراک ﺣﺴﯽ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ در ﻣﻌﺒﺮ ﭘﯿﺎده

ﻣﺎﺧﺬ  7) :و (8

•

اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ

•

اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع ﻓﻀﺎﯾﯽ

•

اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع ﺑﺼﺮی

•

ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ درک ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺼﺮی

•

ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ درک ﺷﻨﻮاﯾﯽ

•

ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ

•

ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻻﻣﺴﻪ

ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ 87
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اﺣﻤﺪی و ﻫﻤﮑﺎر

ﺟﺪول  - 3اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺎده
اﺻﻮل ﮐﺎرﺑﺮدی

راﻫﮑﺎرﻫﺎ

رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎ

• اﺟﺘﻨﺎب از اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﺧﺎص ﯾﺎ اراﺿﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻤﻨﯽ ﻋﺎﺑﺮان و اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﻻزم

ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﭘﯿﺎده

• ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع در ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻣﻌﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده
• رﻋﺎﯾﺖ اﻧﻄﺒﺎق ﻧﻤﻮد ﻋﯿﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﻫﺎ

ﺗﻨﻈﯿﻢ راﺑﻄﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎ ،
ﻣﯿﺰان ﺟﺬب اﻓﺮاد و
ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺮﮐﺖ
ﭘﯿﺎده

• ﻟﺰوم ﺗﻌﺮﯾﺾ ﭘﯿﺎده رو ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﻻزم در ﻣﺤﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺟﺬب ﺳﻔﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫـﺎ زﯾـﺎد
اﺳﺖ.
• وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ آب و ﻫﻮاﯾﯽ اﻓﺮاد ﭘﯿﺎده در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ
آب و ﻫﻮای ﻣﻨﻄﻘﻪ
• ﻟﺰوم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﻣﻮرد
ﻟﺰوم ﻣﺤﻮر ﭘﯿﺎده

• ﻟﺰوم اﺣﺪاث ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ
• ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﻣﺜﻞ ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دل ﺧﻮاه
• ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ
• ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺎده ﻣﺜﻞ روزﻧﺎﻣـﻪ ﻓﺮوﺷـﯽ،
ﮔﻞ ﻓﺮوﺷﯽ ،ﻣﻮزﯾﮏ ﺳﯿﺎر ،ﻋﮑﺎس ﺳﯿﺎر و  ...ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﻓﻀﺎ

ﺣﺬف ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی

• ﻟﺰوم ﺣﺬف ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده

ﻣﺰاﺣﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﺎده

• ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ در ﻻﯾﻪ اول ﭘﯿﺎده رو
• ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﺣﺪاث ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﻻﯾﻪ اول ﭘﯿﺎده رو
• ﻟﺰوم ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﺣﺪاث ﭘﯽ در ﭘﯽ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی اداری  ،ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و  ...ﮐﻪ در ﺷﺐ ﺟﺬاﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ
ﭘﯿﺎده ﻧﺪارﻧﺪ.

ﻣﺎﺧﺬ  7) :و (8
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ﺟﺪول  - 4اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﺳﻮاره رو
راﻫﮑﺎرﻫﺎ

اﺻﻮل ﮐﺎرﺑﺮدی
•

ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺒﻮر وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری

•

ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺒﻮر وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری

•

ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺎدﻓﺎت و اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده

•

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﺒﻮر ﭘﯿﺎده و ﺳﻮاره در ﺧﯿﺎﺑﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ

ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺎزﮔﺎری ﻋﺒﻮرﻫﺎی

•

ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﻮاره در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺷﻬﺮ

ﭘﯿﺎده ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺳﻮاره

•

ﺳﺎزﮔﺎری ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺎده ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﺳﻮاره از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻮاره

•

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽﻣﻌﺎﺑﺮﮐﺎﻣﻼﻣﺠﺰا ازﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺳﻮاره ﺑﺮای اﻓﺮاد ﭘﯿﺎده

ﺑﺮرﺳﯽﺗﻨﻮع دﺳﺘﺮﺳﯽﺑﻪﻣﺤﻮر

•

ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﭘﯿﺎده

•

ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺷﺨﺼﯽ

)ﻟﺰوم ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﮑﺎﻧﺎت

•

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻣﻮا  -ﻣﺘﺮو

اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ

•

اﺳﺘﻔﺎده از دوﭼﺮﺧﻪ و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻏﯿﺮﻣﻮﺗﻮری

اﺛﺮات وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده

ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﭘﯿﺎده رو و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ(
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻘﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ

•

ﻟﺰوم ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺷﺪت و ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺮدد ﺳﻮاره در ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺎده

ﺳﻮاره در درک ﺣﺴﯽ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده

•

ﻟﺰوم ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻋﺮض ﺳﻮاره رو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﮑﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﻋـﺎﺑﺮان ﭘﯿـﺎده از دﯾـﺪ ﺑﺼـﺮی
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﺼﻮرﯾﺖ ﻓﻀﺎ

•

ﻟﺰوم ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎ  ،ورودی ﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻬﺖ ﯾﺎﺑﯽ و ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ

ﻣﺎﺧﺬ  7) :و (8
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