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 مقدمه

 تفادهاس دوچرخه ، ازای و گاه گاهیی کوتاه روزانه و سفرهای دوره هابرای سفر شهرهای کوچک

ا حتی یکنند. شهرها و روستاهای کوچک در هند در زمینه های حمل و نقل، مدیریت زباله، و می

های توسعه ژانسآمدیریت منابع همواره پایدار بوده اند. تنها یک سورپرایز است که به نام رشد سبز، 

عه توساصول قدیمی پایداری را به کشورهای در حال  ،کنندالمللی در حال حاضر تالش میبین

ا تمرین ها پی  دنبال کرده اند )حتی امروزه در شهرهای کوچک / روستاهمعرفی کنند که از مدت

 است(.شده

آورد. فاصله توجهی در سبک زندگی به ارمغان میها و تغییرات قابلرشد سریع اقتصادی فرصت

نامی ( و بنابراین مییافته است )همانطور که ما آن را مهاجرت و اداره افزای  "خانه"متوسط بین 

تر، کوتاه تر برای سفر در زمان ول سفر روزانه را داری . به خا ر سرعت حرکت در فواصل  والنی

است.  هند شده هایشهرتوری تبدیل به چهره حمل و نقل درکالناستفاده از وسایل حمل و نقل مو

است. با نیاز به  ید شدهرشد اقتصادی در بخ  خدمات منجر به افزای  درآمد سرانه و قدرت خر

دهه  در  ول دو یا سه ،تر و دورتر، تعداد وسایل نقلیه شخصی )خودرو و دوچرخه(حرکت سریع

است، مد  الیی های موتور دار منحرو شدهها نیز به سمت حالتیافته است. زیر ساختاخیر افزای 

قرار  سواری را در حاشیهخهروی و دوچرهای غیر موتوری مثل پیادهشیوه -و قدیمی حمل و نقل 

ر به دهد. افزای  سریع وسایل نقلیه شخصی، کیفیت ضعیف، و حمل و نقل عمومی ناکافی منجمی

یازهای ناست، به این دلیل که فقرا در معرض مشکالت شدید برای نابرابری در تامین خدمات شده

ند و حرکت حرکت کبه، پیاده  سفر خود قرار دارند. در حالی که فضای محدود جاده در میان عابران

 ، مصرو کنندگان فقیر شهری، تراک ازسریع تقسی  شود، حمل و نقل شهری با تعداد زیادی 

این یک سفر  وری انرژی پایین، آلودگی هوا و انتشار کربن منجر به تغییر آب و هوا شده است.بهره

 "نظ حمل و نقل شهری بی"به یک  "زیستتحرک پایدار و سازگار با محیط"سریع از یک سیست  

 که ناپایدار و ناعادالنه است. ،است

های مترو در سال، برنامه پنج ساله ی شهرهای هند با یکدیگر در توسعه سیست  11در  ول 

های هوشمند مترو را به ها کارتکنند و به زودی تعداد کمی از آنشهرهای مربو ه خود رقابت می

قل خود روشن خواهند کرد. با این حال، به حاشیه رانده شدن عنوان چهره جدید سیست  حمل و ن

های توسعه مترو مشهود در  رح ،سیست  حمل و نقل غیر موتوری )پیاده روی و دوچرخه سواری(
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ریزی حمل و نقل گبارند. این امر مستلزم تغییر در روش برنامهها با مردم در میان میکه آن ،است

که آیا تمرکز بر ارائه  ،ست گباران شهر بر سر این مساله هستندهای آینده است. سیابرای سال

خدمات مسافرتی با کیفیت خوب یا هدو کنترل آلودگی محلی و یا هدو قرار دادن مسیرهای ک  

 یافته استتحول "معضل سیاست گباران"کربن برای کنترل انتشار کربن است. کتاب حاضر از این 

وا توسط سایدا زیست و تغییر آب و های در زمینه انرژی، محیطمنطقهبا استفاده از ابتکار تحقیقاتی 

نقل  سال پی ، تحقیقات ما در بخ  حمل و 1۵حدود  ،المللی سوئد()آژانس همکاری توسعه بین

  والنی مدت بوده است. و همچنین AHPبا استفاده از چارچوب تحلیل های چند معیاره و 

ای پیدا ریزی حمل و نقل بلندمدت، و تحلیل هزینه افزایشی برمحیطی در برنامههای زیستنگرانی

دغام گردیده کردن قابلیت رقابت کربن بخ  و تحرک پایدار و ارتباط آن با اهداو توسعه پایدار  ا

 است.

ا تشکیل اند، مطالر اصلی این کتاب رها و مجالت مختلف منتشر شدهاین کارها که توسط سازمان 

مایت حاند. اگرچه ما از های مناسر در امتداد متن این کتاب ذکر شدهکانها در مدهند. آنمی

ی(، و موسسه پالمللی مانند سایدا، برنامه توسعه سازمان ملل متحد )یو ان دی های مختلف بینآژانس

مند هستی ، نظرات زیست ، ژاپن، در مراحل مختلف اجرای پژوه  بهرههای جهانی محیطاستراتژی

ها یا وابستگان آن ین کتاب، نظرات مولف است و نباید نسبت به هیچ یک از این سازمانمندرج در ا

 نسبت داده شود.

تی در  ول است. کار تحقیقاسال تحقیق ارایه شده 1۵شده در این کتاب در  ی بی  از مطالر ارایه

تواند له میین مسایافته و به دنبال تغییر و تحول حمل و نقل شهری است. در حالی که ازمان تکامل

 2000ل ی اولیه که در اوایل ساهاها رسیدگی کند، برخی از کاربه مسائل مربوط به پیشرفت آن

ها با آخرین به خا ر اعداد و ارقام منسوخ شوند. در مورد آمار ساده، آن ،انجام شد ممکن است

ها ای از گزینهقایسههدو ارایه م ها یک آنالیز باا العات موجود به روز شده بودند. با این حال، اگر آن

یخ گبشته تفاوتی چرا که ا العات مربوط به تار ،اندنخورده باقی ماندهسناریوها را نشان دهند، دست /

 کند.در تفسیر ایجاد نمی

ها، های بالقوه، موانع اجرای آناین کتاب مشکالت حمل و نقل شهری را با شناسایی جایگزین

ریزی همچون ای رویکردهای مختلف برنامهها، و تجزیه و تحلیل مقایسهها برای اجرای آنسیاست

دهد. و همچنین رویکرد کاه  آلودگی محلی و رویکرد کنترل انتشار جهانی مورد بررسی قرار می
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گیرد و یک چارچوب سیاستگباری جدید و کارآمدتر این کتاب بعد پایداری محیطی را در نظر می

کند. چنین چارچوبی به  راحان شهری و حمل و نقل و سیاست گباران کمک زیادی را پیشنهاد می

 خواهد کرد.

دتر است، به عبارت دیگر، این کتاب، در تالش خود برای ایجاد یک چارچوب سیاستگباری که کارآم

دهد. فرآیند ها )موانع و معیارهای سیاستگباری(، ارایه میبندی گزینهسه روش مختلف برای اولویت

مدار، و گیری گروهی چند معیاره با فرآیند مشاوره چند سها(، تصمی AHPتحلیل سلسله مراتبی )

سیدن به هدو. قوه در رتحلیل چند معیاره در موارد ذکر شده با کاربر و وزن متمایز براساس سه  بال

شناسی کمک تواند به خواننده در درک روششوند که میمطالعات موردی شامل این سه رویکرد می

 کنند.

  ریزی پایه و نیاز به نگاه به اصول پایداریفصل اول این کتاب شامل: شروع با برنامه

 پردازد.های حمل و نقل شهری میفصل دوم: به بررسی گرای  

اند و اثرات محیطی مشکالت در ارایه خدمات به خا ر تغییر پویایی شهری تحلیل شده فصل سوم:

 است. و حمل و نقل شهری در این بخ  ارایه شده

دهد های جایگزین مربوط به شمول محیطی در حمل و نقل را نشان میهمه گزینه فصل چهارم:  

اه  انتشار جویی در انرژی، پتانسیل کو یک روش برای ارزیابی جامع با استفاده از پتانسیل صرفه

 دهد.ها و قابلیت دوام اقتصادی در عملیات چرخه عمر ارایه میآالینده

را ، سیست  حمل و نقل غیر موتوری )پیاده روی و دوچرخه سواری( فصل پنج : مشکالت ارتقای

ست و عدالت زیهای ستودنی را در برابر پایداری محیطتواند مشارکتکند که میشناسایی می

 اجتماعی ایجاد کند.

دیگر  و سیست  حمل و نقل غیر موتوری )پیاده روی و دوچرخه سواری( موانع اجرای شش : فصل  

کند. این موانع های جایگزین را شناسایی میآوریهای پاک و فنتر مانند سوختهای پاکجایگزین

که  به  وری ،نده ابندی شدلویتاو(AHP) با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی محبوب

 .انتخاب کند ای از موانعی را که باید مورد توجه قرار گیردگیرنده بتواند به راحتی مجموعهتصمی 

کند که برای حبو موانع برای اجرای سیست  فصل هفت : معیارهای سیاستگباری را شناسایی می
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تر در حمل و نقل های پاکیگر جایگزینحمل و نقل غیر موتوری )پیاده روی و دوچرخه سواری( و د

ضروری هستند. این معیارهای سیاستگباری با استفاده از دو روش متمایز آنالیز چند معیاره، 

 ند. ه ابندی شداولویت

داری حمل توانند برای پایدهد که میفصل هشت  : تمامی ابزارهای نظارتی و اقتصادی را نشان می

افزای   های مختلف از سراسر جهانو نقل شهری به کار روند. چنین ارائه بیشتر به وسیله مثال

است شده ریزی حمل و نقل شهری، تالشمحیطی در برنامههای زیستیابد. به منظور ادغام نگرانیمی

 محیطی و انتشار کربن ایجاد شود. های زیستسازی پویا با محدودیتتا یک مدل بهینه

ای و انههای کاه  انتشار گازهای گلخسازی را برای تجزیه و تحلیل هزینهفصل نه :  مدل بهینه

 د.کنهای کنترل انتشار جهانی اعمال میها و استراتژیهای کنترل انتشار آالیندهاستراتژی

برای  هدو این کتاب، کمک به سیاستگباران با پیشنهاد و ارائه یک چارچوب سیاستگباری جدید

 ریزی شهری است.ادغام پایداری و کاه  تغییر آب و هوا در برنامه
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 ریزی حمل و نقلبرنامه
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قل به توسعه اقتصادی با عنوان ستون فقرات برای پیشرفت اجتماعی محسوب می گردد و حمل و ن

ی به کاالها و افراد و دسترس اتصال برای حرکت سریع کند.های این سیست  عمل میعنوان رگ

حال  عوامل حتی در مراکز شهری سریع در های مختلف کلید پیشرفت یک جامعه است. اینفعالیت

های اقتصادی و فعالیترشد اهمیت بیشتری برخوردار هستند. و به دلیل افزای  فزاینده مهاجرت 

زمانی که  در این برهه از .اندنیازهای سفر تجربه کردهشهرها نیز افزای  شدیدی در موثر، کالن

توجهی ابلشوند و به  ور قتقاضاهای سفر در حال افزای  به سناریوهای ترافیکی آشفته تبدیل می

نده با تصمیمات ریزی برای توسعه آیکنند، و نیاز به برنامهای محلی کمک میبه انتشار گازهای گلخانه

ظر گرفته نکه باید در  ،این کتاب تالشی برای ارائه چنین موضوعاتی است د. دآگاهانه مه  می گر

های آتی مورد استفاده ریزی حمل و نقل شهری برای سالشوند و فرایندی که باید در هنگام برنامه

ل و نقل ریزی جامع به سمت حمقرار گیرد. این  رح یک چارچوب سیاست تغییر یافته برای برنامه

 .دهدق شهری ارائه میپایدار در منا 

 ریزیاصول اولیه برنامه ۱-۱

ریزی خوب همیشه به دنبال کند. برنامهریزی اهداو نظری را در اعمال خود تسهیل میبرنامه

هر گونه فرآیندی با  د.انحی شدهکه براساس اهداو نظری  را ،های بهینه از اقداماتی استحلراه

 (2013)لیتمن، 1های زیر باشد دارای مشخصهریزی جامع و پایدار باید هدو برنامه

 2جانبههمه -1

 3کارآمد  -2

 ۴جامع  -3

 ۵آموزنده -۴

 ۶یکپارچه  -۵

                                                             
1 . (Litman  ،۲۰۱۳ ) 
2 . Comprehensive 
3 Efficient 
4 Inclusive 
5 Informative 
6. Integrated 
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 1منطقی -۶

 2شفاو  -۷

آن  هدو ودر نظر بگیری   سیست  یک ریزیبرنامه را در هنگاماثرات  و هاگزینه که همه است مه 

 ور  به باید ریزیبرنامه جامعیت، تضمین منظور به رساندن زمان و نیاز منابع است. به حداقل

 تجاری، ایدهنها ،دهندگان مالیات / شهروندان کاربران،شامل  ذینفعان همه غیر مستقی ، یا مستقی 

 و نفع،ذی ایهگروه و فعال هایسازمان گباران، سیاست دولتی، مقامات کارگران، / کارمندان

 نتایج درک و جامع ا العات باذینفعان  تمام فراه  کردن. شامل شود را حقوقی متخصصان

 ارتباط کی که است مه  و همچنین می باشد. مه  برنامه این آمیزموفقیت اجرای برای ریزیبرنامه

 برنامهر د شفافیت باشی ، و داشته مدت کوتاه ه  مدت و بلند ه  برنامه، این اجزای بین منطقی

 تر عمل کند. شود که در رسیدن به هدو موفقمی باع 

 در. کندتامین را  منابع هایمحدودیت از ایمجموعه باید  ور خاص به حمل و نقل ریزیبرنامه

در نظر  اجتماعی ابعاد در ه  و محیط در را ه  پایداریعناصر که  است مه  مدرن،ریزی برنامه

 و کندمی شتال رشد به جای توسعه برای ،مرسوم ریزیبرنامه برخالو ،پایداری ریزیبرنامه. بگیری 

نظر  را در آب و هوا تغییر اثرات واکولوژیکی  خطرات و شدهشناخته منابع هایمحدودیت تمام

 ضیحتو حمل و نقل سیست  در راریزی عناصر برنامهتا شده است  تالش بعدی بخ  گیرد. درمی

 .دهد

 ریزی حمل و نقل: اصول دسترسی، مقرون به صرفه و پایداریبرنامه ۱-2

 واستطاعت  معرض در ومعقول بودن   به دستیابی هدو با نقل و حمل سیست  هر ریزیبرنامه

 تمرینات این یک از هر برای که شود. عواملیمی انجام پایداری هایمحدودیت از ایمجموعه

 هایحالت دسترسی، قابلیت ،افزایشی از: قابلیت عبارتند شوندمی در نظر گرفته ضروری ریزیبرنامه

 برای عوامل این یک از هر .پایداری اصول و زمیناستفاده از  اقتصادی،حیات  برابری، لاص جایگزین،

 3(2010؛یو اس دی تی، 2013)لیتمن، شوندمی گرفته نظر در مه  نقل و حمل سیست  ریزیبرنامه

                                                             
1. Logical 
2. Transparent 
3. (Litman 2013; USDT 2010) 
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 پایه و افزایشی ۱-2-۱

مه  است که  پایه است. بنابراین،کند، افزایشی در سطح تغییراتی که یک برنامه به سیست  وارد می

رشد  وسطح پایه در نظر گرفتن روندهای حساب که ممکن است بر شرایط آینده مانند رشد جمعیت 

ی منفی ناشی باید به صورت جامع تمام اثرات جانب اقتصادی تاثیر بگبارد، تعریف شود. چنین افزایشی

ریزی مکمل مورد بررسی قرار ها را در برنامهن آنریزی را مورد توجه قرار دهند تا بتوااز چنین برنامه

 .داد

 قابلیت دسترسی ۱-2-2

های حمل و نقل ریزی حمل و نقل و هدو نهایی اغلر سیست پبیری ساختار اصلی برنامهدسترسی

ها و مقاصد مورد نظر ، خدمات، فعالیتی مورد نظراست. قابلیت دسترسی به توانایی رسیدن به کاالها

سواری و حمل و نقل عمومی امکان دسترسی به شغل، روی، دوچرخهدارد. برای مثال، پیادهاشاره 

کند. عوامل مهمی که بر قابلیت دسترسی در هر سیست  حمل های دیگر را فراه  میخدمات و فعالیت

های سیار گبارند جابجایی، اتصال سیست  حمل و نقل، استفاده از زمین و جانشینو نقل تاثیر می

 1( 2013هستند.)لیتمن،

ل نقلیه، نه ریزی متعارو تمایل به تمرکز بر حمل و نقل در درجه اول از نظر تحرک وسایبرنامه

یه را ها و مسیرهای عریض ممکن است حرکت وسایل نقلراه تحرک مردم و قابلیت دسترسی دارد.

های غیر موتوری شیوه اما استفاده کنندگان از ،بهبود بخشد و حج  ترافیک باال را کنترل کند

ند، کرا تسهیل ، سیست  حمل و نقل غیر موتوری )پیاده روی و دوچرخه سواری(، )حمل و نقل 

ریزی حمل و نقل چنین برنامه د.کنکاری در شهرها را برآورده می که سه  بزرگی از سفرهای

هری شپراکن   منجر به گسترش شهر شود. ،تواندمورب، همراه با اقدامات غیرقانونی شهری می

ندان فقیر تر کارآمد سازد، به خصوص برای شهروپتانسیل آن را دارد که سیست  حمل و نقل را ک 

سترسی دریزی حمل و نقل جامع، فراه  کردن هدو از برنامه زیست و مصرو انرژی. و برای محیط

 .های جامعه براساس شرایط عادالنه استبه تمام بخ 

 تقاضای سفر ۱-2-۳

                                                             
1. (Litman 2013). 
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تقاضای  رد.ریزی حمل و نقل برای آینده به ا العات مربوط به تقاضا برای سفر نیاز دابرنامه

)مراقبت بهداشتی،  سفر به مقدار و نوع سفر نیاز دارد تا نیازهای اولیه )کار، آموزش و غیره(، ضروری

فتار سفر ر نیازها و را برآورده کند.، نشانی و غیره(، و اختیاری )خرید، تفریحی و غیره(آت 

تاثیر عواملی چون جمعیت شناختی )جمعیت، سن، جنسیت، ترجیحات سبک زندگی(، تحت

های لتها )قیمت سوخت، مالیات مختلف، عوارض، هزینه پارکینگ، هزینه خدمات بیمه(، حاقیمت

و نقل  حمل و نقل/ گزینه )سیست  حمل و نقل غیر موتوری )پیاده روی و دوچرخه سواری(، حمل

ت خدمات ، خودرو شخصی، حالت شخصی، امکانات از راه دور، کار دفتر از راه دور(، کیفیعمومی

ه در جاده و )آسای ، حوادث، آسای  در پارکینگ( و استفاده از زمین ) تراک ، ترکیر وسیله نقلی

یر بگبارد. فتار سفر تاثتواند به  ور بالقوه بر رهر گونه تغییر در این فاکتورها می اتصال( قرار دارند. 

های سفر با توجه که تمام خواسته ،ریزی آینده سیست  حمل و نقل باید ا مینان حاصل کندبرنامه

 .کندمی شود و تمام نیازهای سفر را به صورت برابر برآوردهبینی میبه تمام عوامل باال پی 

 های جایگزین حمل و نقلروش ۱-2-4

گیرد که بر های حمل و نقل را در نظر میبیشتر شیوه ،ریزی حمل و نقل سنتیبرنامه

شود. با این حال، سیست  حمل و نقل غیر موتوری )پیاده روی و های سنتی اجرا میسوخت

ریزی آینده کند و از این رو باید در برنامهی کاری نق  مهمی ایفا میهادر سفر  ،دوچرخه سواری(

 1(20۷۷حمل و نقل افزای  یابد )یدال،

ها در خدمات های حمل و نقل متناسر با سه  آنریزی باید تمام حالتبنابراین، فرآیند برنامه

مسافرتی مختلف را در نظر بگیرد. به دلیل عوامل اغوا کننده متعدد، نوع سوخت و تکنولوژی 

 .هستندالمللی موجود ها در هر دو بازار داخلی و بینیافته اند و شماری از جایگزیناتومبیل تکامل

، )سی ان جی(ها عبارتند از بنزین بدون سرب، دیزل ک  گوگرد، گاز  بیعی فشرده این جایگزین

ریزی هر گونه برنامه و غیره است. (BOV)آوری ترکیبی، وسایل نقلیه موتوری سوخت گیاهی، فن

یر و پایدار ها را در نظر بگیرد تا یک سیست  حمل و نقل فراگترابری آینده باید همه این جایگزین

 2(200۴داشته باشد )یدال،

                                                             
1. (Yedla . (۲۰۰7  

2. (Yedla 2004).. 
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  ومحیطی و آب و هوا می باشند. های زیستتاثیر نگرانیهای جایگزین ه  تحتچنین حالت

ای در حالی که شهره شود.ها هدایت میها توسط تبرئه کنترل انتشار آنانتخاب این گزینه

نوان ییر آب و هوا را به عهای کاه  تغکشورهای در حال توسعه مانند هند و چین استراتژی

که رویکرد  ای مشهود استگیرند، به  ور فزایندهریزی حمل و نقل خود در نظر نمیبخشی از برنامه

تماعی یکپارچه به سوی کنترل آلودگی محلی و کاه  تغییر آب و هوا منجر به بهبود رفاه اج

بئی را مطالعه موردی از بم ارائه یک 9است. فصل گردد، چنین رویکردی در نظر گرفته شده می

 .کندبرای ایجاد چنین همکاری فراه  می

 اصول عدالت ۱-2-5

 ت.ریزی حمل و نقل، تضمین عدالت در تامین خدمات اسهای برنامهترین جنبهیکی از مه 

رابری افقی شود. در حالی که بچنین برابری به عنوان عدالت افقی و عدالت عمودی نمای  داده می

ارد، دهای جامعه براساس وضعیت اقتصادی تاکید خدمات به  ور مساوی در تمام بخ  بر ارایه

سالمندان،  های خاصی از جامعه مانند معلولین،بندی ارائه خدمات به بخ عدالت عمودی بر اولویت

تامین خدمات  ریزی حمل و نقل باید از دارایی دربرنامه .و افراد دارای معلولیت خاص تاکید دارد

 .ل و نقل ا مینان حاصل کندحم

به  که خود یک چال  است. فقر شهری ،بعد دیگر عدالت، ارایه خدمات به فقرا شهری است

ای به مرکز شهر سفر های  والنی را از منا ق حاشیهها نیاز دارند مسافتضرر آنهاست، چرا که آن

های حمل و نقل و ه حالتمه  است ک ای از درآمد ماهیانه خود را صرو کنند.کنند و سه  عمده

حمل و  تا یک سیست  .را داشته باشی  ،الگوی کاربری زمین که برای فقرا شهری مناسر هستند

 .کندهای جامعه را تامین میکه نیازهای تمام بخ  ،نقل عادالنه داشته باشی 

 استفاده از زمین)کاربری اراضی( ۱-2-6

منا ق شهری را تعیین  /ریزی استفاده از زمین الگوی استفاده از زمین در محدوده شهر برنامه

های هایی شامل منا ق مسکونی، تجاری، نهادی، صنعتی، حمل و نقل، پارکچنین زمین کند. می

ند شوهای باتالقی میزمین /ها مزارع شهری، کشاورزی، و جنگل /ها ای، پارکشهری، مزارع قهوه

آهن و دیگر اجزای سیست  ها و راهمه  است که فضای کافی برای ساخت جاده 1(.2011)ممردا،

                                                             
1. (MMRDA 2011). 
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ها با سه  استفاده حمل و نقل داشته باشی .کفایت در خدمات حمل و نقل در بین دیگر شاخص

 .شودگیری میاز زمین برای خدمات حمل و نقل اندازه

چنین الگوی کاربری موثر براساس  ر استفاده نمود. توان از الگوی کشت موثبرای توسعه شهر می

بندی، اتصال، فضای سبز، قابلیت دسترسی، و تسهیل های مختلف مثل تراک ، ترکیر، خوشهویژگی

 1(2013شود)لیتمن،سیست  حمل و نقل غیر موتوری )پیاده روی و دوچرخه سواری( ارزیابی می

های بری زمین را داشته باشد که تمام ویژگیباید الگوی کار ،شدهریزییک شهر خوب برنامه

 .شده در باال را برآورده کندفهرست

ربری زمین کند، برای مثال، الگوی کاریزی کاربری زمین مسیرهای پایداری را تعیین میبرنامه

ریزی برنامه کند. ول سفر و زمان مورد نیاز برای دسترسی به کار و نیازهای دیگر را تعیین می

اک  ای را در حین کاه  ترمحیطی و گازهای گلخانههای زیستتواند آالیندهزمین میکاربری 

سیست   ده ازتواند برای ترویج راه رفتن به کار و استفاریزی کاربری زمین میبرنامه کنترل کند.

ر دادن محل برای دیگر نیازهای سفر با قرا حمل و نقل غیر موتوری )پیاده روی و دوچرخه سواری(

گازهای  همچنین جداسازی های مسکونی در مجاورت نزدیک مورد استفاده قرار گیرد.ر و مجتمعکا

ا می توان رای که اثرات ترکیبی کند به گونهای از حمل و نقل و منابع دیگر را تسهیل میگلخانه

 .به حداقل رساند

 ارزیابی اقتصادی ۱-2-7

های حمل و نقل جایگزین دارای پتانسیل متفاوتی برای رسیدگی به مسایل مختلف گزینه

ریزی کلی حمل و با این حال، برنامه های مختلف جامعه هستند. تحرک و پیوستگی برای بخ 

بنابراین،  است.برای این بخ  محدود شده ،شدهدادهنقل برای هر شهر توسط منابع مالی اختصاص

ها های بالقوه قبل از در نظر گرفتن آنعه زیست پبیری اقتصادی برای تمام جایگزینانجام مطال

جویی های مختلف پتانسیل متفاوتی برای صرفهاز آنجا که گزینه ها مه  است.برای گنجاندن آن

ها و کاه  تغییرات آب و هوا و همچنین قابلیت دوام اقتصادی در انرژی، کاه  انتشار آالینده

های حمل و نقل ها به عنوان گزینهدارند، این رویکرد برای بررسی جامع پتانسیل آنمتفاوت 

های موجود و جایگزین باید شناسایی شود و ای از گزینهترکیر بهینه .جایگزین مناسبی است

                                                             
1. (Litman 2013) 
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این  9و  ۷های های تقاضا و منابع قرار گیرد. فصلچنین ترکیبی باید در معرض تمام محدودیت

 .دهندحمل و نقل شهری به شکل یک مطالعه موردی از بمبئی و دهلی نشان می تمرین را در

 اصل پایداری ۱-2-8

 است ایگلخانه گازهای و هوا آلودگی انتشار اصلی عوامل از یکی نقل و حمل بخ 

 هوا و آب و زیستمحیط در مورد المللیبین هایمشورت تمامی در از این رو، 1(. 2012)موئف،

 انرژی بر آن اثرات و نقل و حمل مورد بخ  در هانگرانی بر این اساس، است.گرفته قرار توجه مورد

 گازهای کاه  هدو با است،شده منعکسمتحد   ملل سازمان 21 دستور کار در زیستمحیط و

 هاینگرانی ادغام به دنبال آن و نقل، حمل بخ  هایحالت همه از جهانی و ای محلیگلخانه

را  کلیدی ردمو 21 کار دستور 9 و ۷ هایفصل است. حمل و نقل شبکه توسعه در محیطیزیست

 :اندکرده شناسایی نقل و حمل بخ  در

 و تجاری تحرک نیازهای رفع برای جایگزین که یکپارچه نقل و حمل هایسیاست ترویج -

 .است خصوصی

 به نیاز گرفتن نظر دربا  روستایی، و شهری حمل و نقل ریزیبرنامه و زمین کاربری ادغام -

 .هااز اکوسیست  حفاظت

 مربو ه هایبخ  و و نقل حمل کارایی بهبود -

 سرعت بخشیدن به استفاده از بنزین سرب -

 یبرا اقدام و زیستمحیط ارتددوس نقل و حمل برای داو لبانه هایدستورالعمل ترویج -

 ایگازهای گلخانه انتشار کاه 

 ترابری های رح توسعه و ترابری زیرساخت تقویت برای ملی سطح در مشارکت پرورش -

 .نوآورانه جمعی

 کارآیی بر و کندرا تکرار می نقل و حمل بخ  برای 21 دستور کار بیشتر، (JPOI) اجرای  رح

تمرکز دارد.  هاانتشار آالینده و آلودگی بهداشت، عمومی، نقل و حمل سازی،یکپارچه دسترسی، انرژی،

 برای برابر هایفرصت فراه  کردن منظور به روستایی ترابری زیرساخت بهبود به نیاز بر همچنین

                                                             
1. (MoEF 2012). 
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 .دارد تاکید روستایی جمعیت

 به دسترسی و کاالها و مردم موثر به حرکت دستیابی،  1(2012)یو ان، 20+ ریو نتیجه سند

های حمل و نقل مناسر، امن و مقرون به صرفه تاکید دارد؛ توسعه سیست  نقل و حمل هایسیست 

 و حمل سیست  بهبود نقل، و حمل سیست انرژی، حمل و نقل عمومی کارآمد، وسایل نقلیه تمیز و 

 پایدار توسعه ترویج برای هاسیست  و ترابری خدمات برای محلی و ایمنطقه روستایی، منا ق در نقل

 .کندتاکید می

ای توسعه ،(UNWCEDتوسعه )زیست و توسعه پایدار  بق تعریف کمیسیون جهانی محیط

های آینده برای برآورده کردن نیازهای های نسلنیازهای فعلی را بدون فدا کردن توانایی"است که 

که تعامل بین سه حوزه  ،تواند زمانی پایدار خوانده شودمسیر توسعه می "کندخود برآورده می

ای است که سود خالص مثبت را به زیست به گونهتوسعه پایدار، یعنی اقتصاد، اجتماعی و محیط

سر و کار دارد،  "زیستبرابری محیط"آورد. در حالی که تعامل بین جامعه و محیط با دست می

سر و کار دارد و تعامل بین اقتصاد و  "تخصیص منابع بلند مدت"تعامل بین اقتصاد و محیط با 

زیست را به ظرفیت حمل بر محیط سر و کار دارد و اثرات محدود کننده "بازده توزیعی"جامعه با 

 کند. در چنین سیستمی منافع خالص تعامالت مثبت است و جبب  بیعی  بیعت محدود می

های تامین شده در سیست  به شکل آب و محدودیتبینیهر گونه عدم تعادل پی . 2(2008)یدال،

گبارد. رویکردهای توسعه میانرژی، تغییر آب و هوا و غیره بر کیفیت زندگی انسانی و اقتصاد تاثیر 

 پردازد.پایدار برای توسعه اساسا به این مسائل می

ای از یک سیست  حمل و نقل کارگیری چنین اصولی در بخ  حمل و نقل، تعریف گستردهبه

 3سیست  حمل و نقل پایدار؛ یافته است.پایدار، تکامل

 با سازگار شیرو با و ایمنی با تا آوردمی فراه  را جوامع و افراد به ابتدایی دسترسی امکان -

 .شود برآورده ها،نسل بین و درون حقوق با و اکوسیست  و انسان سالمت

 دهد،می ارائه را نقل و حمل حالت انتخاب کند،می عمل موثر  ور به است، صرفهبهمقرون -

                                                             
1. (UN 2012) 

2. ( Yedla, 2008) 

3. ( AASHTO 2009): 
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 .کندمی حمایت پویا اقتصاد یک از و

 جدیدناپبیرت منابع مصرو ها،آن جبب برای سیاره این توانایی در زباله و هاآالینده انتشار -

 را صدا ولیدت و زمین از استفاده و آن اجزای بازیافت و استفاده مجدد پایدار، بازده سطح به

 .رساندمی حداقل به

زیست حیطترین تاثیر بر مهر سیست  حمل و نقل با چنین اصول پایداری، توسعه اقتصادی را با ک 

ها و زیر حلافزاید. حمل و نقل و تحویل راهکیفیت خوب زندگی اجتماعی میکند و به تقویت می

 :های زیر را تضمین کندتحمل، باید حقوق صاحبان سهام در حوزهها در یک روش قابلساخت

 وهشی به زیرساخت توسعه حال در که حالی در اقتصادی حیات از حمایت برای  :اقتصاد -

 از رداختپ برای جامعه تمایل و توانایی با باید هایرساختز هایهزینه. است صرفهبهمقرون

 اناییتو در باید خصوصی، هایهزینه جمله از کاربر، هایهزینه. باشد جامعه  بقات تمام

 جامعه محروم هایبخ  بر نباید اضافی بار هیچ. باشد هزینه پرداخت برای خانوارها و مردم

 .شود اعمال

نقل، امن  تمایل به برآورده کردن نیازهای اجتماعی با ایجاد دسترسی به حمل و  :اجتماعی -

قتصادی و ااز جمله افراد با معایر )های تحرک برای همه افراد و مطمئن شامل ارائه گزینه

 .(فیزیکی

ای و نهکند که سازگار با محیط  بیعی، کاه  انتشار گازهای گلخاهایی ایجاد میحلمحیط: راه -

 است. آلودگی از سیست  حمل و نقل، و کاه  منابع مادی مورد نیاز برای حمایت از حمل و نقل

 های شهرسازی و حمل و نقلمدل ۱-۳

برنامه ریزی شهری به مدل های مبتنی بر فلسفه برنامه ریزی زمین شناسی  بقه بندی شده 

رده رشد است. در است. یک مدل مبتنی بر فرسای  شهری است و دیگری بر اساس اصول فش

پراکنده، ک  اهمیت و کاربردهای وابسته به خودرو وابسته است، رشد  تمایل به رشدکه  حالی

هوشمندانه به استفاده بیشتر از فشرده، مخلوط، چند منظوره اشاره دارد. این دو مدل متمایز با 

 1(201۴ویژگی های متضاد هستند.)لیتمن،

                                                             
1.  (Litman 2014) 
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سیعی شود و دسترسی فضایی وسمت بیرون توسعه داده میرشد گسترده و بی قواره شهری که به 

یشتر و تواند به  ور بالقوه در داشتن حداکثر ظرفیت شاهراه و سرعت، فضای پارک بدارد، می

های زینهههای پایین کاربری جاده تسهیل شود. با این حال، رشد بی قواره شهری منجر به هزینه

رایط ضعیف افزای  سفر(، حمل و نقل عمومی پایین، و ش حمل و نقل عمومی باال )به عنوان فاصله

واری( سروی و دیگر استفاده سیست  حمل و نقل غیر موتوری )پیاده روی و دوچرخه برای پیاده

تر ارزان شود. برخالو این، مدل رشد هوشمند، بهبودها در خدمات ترانزیت، حمل و نقل عمومیمی

حمل  صرفه است و شرایط بهتری را برای سیست بهمقرونها کند که برای همه بخ را تسهیل می

هر فشرده، شوجود دارد. رشد هوشمند و یا مدل  ،و نقل غیر موتوری )پیاده روی و دوچرخه سواری(

 کند.یتامین پارکینگ را کاه  داده، فضای جاده را محدود کرده و سرعت ترافیک را محدود م

رکز روی پخ  شدن، به ویژه در منطقه آسیا متم ریزی حمل و نقل عمومی بیشتر بربرنامه

بشته، ها در ارتباط است و در  ول چند دهه گاست. رشد گسترده و بی قواره شهری با ماشین

گوی پراکن  اند. کاربری زمین نیز الآسیا گسترش شهرها و افزای  تعداد خودروها را تجربه کرده

انرژی  وزیست و آب و هوای سرد به خا ر محیط کند. رشد گسترده و بی قواره شهریرا دنبال می

نقل همراه با  وای برای ایجاد پایداری در حمل است. به عنوان وسیلهفشرده مورد انتقاد قرار گرفته

رهای یافته و همچنین در برخی از شههای دیگر، شهر هوشمند و یا مدل شهر فشرده توسعهبخ 

سته آن، بمدل شهر فشرده، به دلیل منطقه جغرافیایی  است.چین، ژاپن و نیز در هند تالش کرده

خصی شدهد و استفاده از مدهای نیاز به سفر را کاه  داده و حمل و نقل عمومی را کاه  می

دوچرخه  وکند. آن استفاده از سیست  حمل و نقل غیر موتوری )پیاده روی حمل و نقل را منع می

ی ارتقا زیست و منابع  بیعای رشد شهری برای محیطهرا به عنوان یکی از بهترین مدل ،سواری(

 دهد.می

ها به کار های تازه توسعه یافته و شهردر حالی که اصول شهری فشرده را می توان برای زیستگاه

زای  شوند، نیاز به افبرد، شهرهای موجود که عمدتا با مدل پراکن  شهری از رشد مشخص می

ک چارچوب ی، برای توسعه 9، و 8، ۷، ۷، ۵، ۵، ۴، 3، 2های پایداری دارند. این کتاب، از فصل

 کند.ریزی حمل و نقل تالش میسیاست جدید با ترکیر عناصر مشخص پایداری در برنامه
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 مقدمه 2-۱

ر سیست  های اصلی شهرنشینی، پراکنده بودن آن است که به  ور مستقی  و جدی بیکی از نگرانی

فر و سهام سرشد فزاینده نیازهای  گبارد. با رشد شهرنشینی، شهرهای هند باحمل و نقل تاثیر می

ای حمل هاند. تعداد وسایل نقلیه موتوری در شهرهای هند از تامین زیرساخت خودرو مواجه شده

ینده آنرخ فز شهرها به خا ر نرخ رشد اقتصادی باالتر واست. این گرای  در کالنشی گرفتهو نقل پی

در بازار  کافی برای حمایت از رشد باالای به اندازه های جادهشهرنشینی، مه  است. زیرساخت

، زمان سفر خودرو توسعه نیافته است. این امر منجر به افزای  ازدحام، آلودگی هوا و سر و صدا

خت است. ه  چنین زیرساخت ضعیف منجر به کاه  کارایی سوتر و تصادفات بیشتر شده والنی

شهرها ها در کالنرو به افزای  آن های شخصی سفر از سهامشود. افزای  وابستگی به حالتمی

در کنترل  اند تا حدودیهای گوناگونی که توسط دولت هند اتخاذ شدهنیز مشهود است. ابتکار عمل

زارهای اقتصادی اند؛ با این حال، در استفاده از ابآلودگی هوای شهری در برخی از شهرها موفق بوده

شابه قبل ناشی از آن، وضعیت را در همان سطح مبرای کنترل رشد ترافیک و جلوگیری از آلودگی 

ور در ترین شهرهای جهان است. این کشکند. دهلی، شهری پیشرو در هند یکی از آلودهحفظ می

گیرد. می حال تجربه سطوح بسیار باالیی از آلودگی هوا است که اغلر از حمل و نقل شهری نشات

ی کاه  پیدا است، اما به زودان جی بهبود یافتهبا این که کیفیت هوا در دهلی بعد از اجرای سی 

بال روندهای ی کالس دوم مانند حیدرآباد، کانپور و واراناسینی به دنهااست. بسیاری از شهرکرده

 دنبال کرد. 1990مشابهی هستند که دهلی در اوایل دهه 

حمل و های مختلف ملی برای کنترل رشد در این فصل روند توسعه حمل و نقل شهری و  رح

ر مورد دآیند. این فصل به بح  های مختلف به اجرا در میای بخ نقل و انتشار گازهای گلخانه

مل و حهای سوختی، معیارهای مدیریتی، و اقدامات سیاسی اتخاذ شده برای رسیدن به جایگزین

 پردازد.نقل پایدار در مراکز شهری هند می

 مسائل مربوط به حمل و نقل شهری 2-2

کارآمد و موثر حمل و نقل سه  کلیدی در رشد اقتصادی، رقابت و شمول اجتماعی دارد. سیست  

رسیدگی به مساله حمل و نقل شهری یک تمرین پیچیده است و هر گونه تالش برای دستیابی به 

های حمل و نقل پایدار باید فراگیر شود و ابعاد مختلف تقاضای سفر، الگوهای رشد وسیله نقلیه، آالینده
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حل ها برای رسیدن به یک راهتومبیل، مدیریت ترافیک و الگوی کاربری کارآمد را پوش  دهد. تالشا

از هر کدام از این ابعاد در انزوا، به پایداری نخواهد رسید، چرا که بیشتر این موارد اساسا به ه  گره 

 ها پرداخته شود.اند و باید در ادغام با آنخورده

 رشد سهام خودرو 2-2-۱

فر مواجه هرهای میلیونی هند با افزای  پایداری در برابر وسایل نقلیه و رشد تقاضا برای سش

له نقلیه را شهرها، چنای، دهلی، کلکته و بمبئی باالترین نرخ رشد وسیهستند. در میان همه کالن

یه کل له نقلاند. دهلی در میان تمام شهرهایی است که با کل وسیله نقلیه برابر با وسیثبت کرده

ی  سه شهر دیگر یعنی چنای، بمبئی و چنای، برابر است. گسترش سریع مرزهای شهر و افزا

ه نقلیه در نرخ رشد سرمای 1.2تواند دالیل چنین رشد باالیی باشد. جدول تعداد حومه شهرها، می

ج مگا دهد. شهرهای کالس اول با پننشان می 200۵تا  198۵همه شهرهای اصلی هند را از سال 

، جیپور و کنند. شهرهای مانند سورات، پونهنرخ رشد سالیانه سهام خودرو رقابت مییک در  وات

کوشند تا با شهرهای اند و مینسیک در  ول دو دهه گبشته رشد چشمگیری با وسیله نقلیه داشته

زرگ با مقایسه با شهرهای بمیلیونی رشد کنند. حیدر آباد، احمد آباد، و بنگلور در حال حاضر قابل

گ دیگر، توجه به سرمایه وسایل نقلیه هستند. با توجه به این واقعیت که برخالو شهرهای بزر

ها ه زودی آنبها برای کنترل رشد و یا آلودگی در این شهرها وجود ندارد، هیچ معیار عینی / تالش

-2شکل زیست خواهند رسید. به سطوح هشدار دهنده ترافیک و انتشار گازهای حاصل از محیط

 دهد.را نشان می 2011تا  2001تغییر سهام خودرو در شهرهای مختلف از سال  1

 هستند.  های شخصی حمل و نقل تقریبا در همه شهرها حاک در بین کل انبار وسایل نقلیه، حالت

را نشان  2012سازی وسایل نقلیه در شهرهای مختلف برای سال فروپاشی مدل 2 - 2جدول 

اند و در مورد کلکته های دهلی و بمبئی به  ور عمده توسط دوچرخه اشغال شدهدهد. جادهمی

دهند. فقدان حمل و نقل عمومی مناسر و کارآمد هایی هستند که تسلط خود را نشان میاتومبیل

هده تواند دلیل رشد سریع جمعیت دوقلوها در  ول زمان باشد. با این حال، مشادر دهلی می

یافته است. در دهلی جایی که های بسیار اخیر کاه ها در زمانجالبی است که نرخ رشد آن

به حدود  2002نام تا سال میلیون نفر در سال ثبت شد، این ثبت 1/  1دوقلوها با نرخ حدود 

 است. با توجه به اینکه دوقلوهای قدیمی باالتر از سن خاصی به تدریجنفر کاه  یافته  ۵0،000

برعکس، روند . دهد، تعداد کل دوقلوها ممکن است در واقع کاه  یابددر دهلی تغییر شکل می
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شده در سایر شهرها به سرعت در حال رشد هستند. تعداد دوقلوها به عنوان درصدی از مشاهده

شده در شهرهای کوچک و صنعتی مانند پون، سورات، و کانپور به  ور کل خودروهای ثبت

نشان  2012سه  هر مد سفر در شهرهای مختلف هند را در سال  2-2اال است. شکل توجهی بقابل

دهد. حمل و نقل عمومی در شهرهای کوچک در مقایسه با شهرهای میلیونی مانند دهلی و می

تواند ناشی از این واقعیت باشد که فاصله سفر به محل کار در بمبئی نسبتا ک  است. این می

تر است. عالوه بر این، می توان آن را به ایسه با دهلی و بمبئی، بسیار ک تر، در مقشهرهای کوچک

ریزی حمل و نقل مناسر و توسعه حمل این واقعیت نسبت داد که این شهرهای بزرگ شامل برنامه

الوقوع را برآورده سازند، در حالی که شهرهای رده دوم و نقل عمومی هستند تا نیازهای سفر قریر

 ویکرد سازگار هستند.هنوز با این ر

ت. ها در شهرهای بزرگ در مقایسه با بقیه شهرها اسسه  حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس

ر شدن دهد که نشانه خطرناکی از بدتحیدرآباد روندهای هشدار دهنده رشد جمعیت را نشان می

 کیفیت هوای محیط است.
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 200۵تا  198۵شهرهای اصلی هند از  درصد نرخ رشد ساالنه وسایل نقلیه موتوری در 1-2جدول 

-199۵ 198۵-1900 شهر / محله

1990 

جمعیت در میلیون ها  200۵-199۵

(200۵) 

 18.۷8 11.1۴ ۵.8۷ 9.0۵ بمبئی بزرگ

 UA 19.۴۴ 2۴.89 9.۵3 1۴.22کلکته 

 1۵.02 ۶.۵۷ 9.۷1 18.93 دولت دهلی

 UA 29.2۷ 11.0۵ 10.۴9 ۶.9۶چنای 

 ۶.۵ 1۴.۴3 9.11 1۷.8۴ منطقه بنگلور

 UA 2۶.9۶ 13.۶۶ 9.۷۶ ۶.۴۶حیدرآباد 

 ۵.0۷ 10.۷۶ 10.۷۶ 1۶.39 منطقه احمدآباد

 ۴.۴1 11.9۵ 1۴.13 1۴.3۵ منطقه پونا

 3.۶3 11.۴2 9.18 20.8۷ منطقه سورات

 2.۷3 10.۷9 11.9۷ 1۷.2۴ منطقه جیپور

 2.۶۷ ۶.93 ۵.۴8 ۵.39 ناحیه لکنونا

 2.3۴ 11.22 8.9۴ 2۴.۴ منطقه ناگپور 

 1.98 13.۵1 10.23 20.۷۷ منطقه پاتنا

 1.88 12.9۵ 10.1۴ 1۶.98 ولسوالی اندور

 1.۷2 13.83 1۴.28 2۶.3۷ منطقه وادودارا

 1۶9 ۵.9۶ 8.8۴ ۶.02 منطقه بوپال

 1.۵۴ 1۵.9۵ 9.۵2 23.۷1 منطقه لودیهانا

 1.۵8 1۵.32 1۴.32 13.۶۶ ویساکاپاتنام

 1.3 9.9۶ 10.33 1۶.۷2 واراناسی منطقه

 1.2 11.۷۵ 10.38 23.۴۶ ناحیه نیشیک

 1.18 1۴.0۵ 8.2۵ 21.31 منطقه جبلپور

 MoSPI (2013)منبع: گردآوری شده توسط نویسندگان با استفاده از 

 

 

0

50

رشد سهام خودرو

1900-1985 1995-1990 2005-1995 (200۵)جمعیت در میلیون ها 
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ان با منبع: گردآورنده توسط نویسندگ) 2011تا  2001رشد سهام در شهرهای مختلف از  2-1شکل 

 (.http.www.indiastat.com ها ازاستفاده از داده

 2012شده در شهرهای اصلی هند در سال وسایل نقلیه موتوری ثبت 2-2جدول 

 http.www.indiastat.comمنبع: گردآوری شده توسط مولف با استفاده از داده 
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منبع: توسعه توسط ) 2۰۱2درصد سهام مدهای سفر در شهرهای مختلف در سال  2 - 2شکل 

 (http.www.indiastat.comها از مولف با استفاده از داده

 

 تراکم خودرو 2-2-2

دهنده است. این نشانتراک  خودروها به عنوان تعداد وسایل نقلیه به ازای هر هزار نفر اعالم شده

ر هر شدت مالکیت خودرو در شهرهای مختلف کشور است. برای کل کشور، تعداد وسایل نقلیه د

 های مختلفنفر را برای ایالت 1000تعداد وسایل نقلیه برای هر  2-3است. شکل  109نفر  1000

 )خودروها در هر دهد. اوتار پرادش و گوآ دو ایالت با تراک  وسایل نقلیه بسیار باالدر هند نشان می

ترین تراک  های شمال شرقی، ک نفر( هستند، در حالی که بیحر و بنگال غربی از ایالت 1000

 ستند. هدر تراک  خودروها بسیار باال   A & Nخودروها هستند. منا ق اتحادیه به جز جزایر 
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درصد سه  انواع سفرهای مختلف

اتومبیل و تاکسی جیپ و اتوبوس های روباز تراکتور و تریلر

اتوبوس LCV HCV

وسایل دیگر
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های مختلف )منبع: نفر جمعیت( در حالت ۱۰۰۰تراکم وسایل نقلیه )خودروها در : ۳-2شکل 

 (http.www.indiastat.comها از گردآوری توسط مولف با استفاده از داده

 تقاضا برای سفر 2-2-۳

حمل و نقل  انواع مختلف وسایل نقلیه نرخ اشتغال متفاوتی دارند. از این رو، اثربخشی هر نوع 

شود. گیری می( توسط حالت مربو ه اندازهTKM(/  کیلومتر )PKMبرحسر کیلومتر مسافر )

 نفر / 3۷ها )سنفر / وسیله نقلیه( در برابر اتوبو 1.۵دو نوع وسیله اشتغال بسیار ضعیفی دارند )

یشتر از هر بگیرند بسیار ها مورد استقبال قرار میوسیله نقلیه(. قطارهای باری که توسط اتوبوس

دهند. می ای از تقاضای سفر در بسیاری از شهرها را پوش نوع دیگر هستند. در نتیجه سه  عمده

-ها و دوچرخهوها در مقایسه با خودردر مورد اتوبوس PKMبا توجه به نرخ باالی اشغال، انتشار هر 

ل موثر شود که اتوبوس نه تنها یک حالت حمل و نقسواری بسیار پایین است. این امر باع  می

 باشد بلکه از لحاظ محیطی کارآمد باشد.

رود که با رشد و شکوفایی ، شاخص تقاضای سفر، انتظار میPKMبه خا ر گسترش سریع شهرها، 

کارگیری با به IGIDRای که توسط های آینده رشد کند. در مطالعهدر شهرهای بزرگ شهری در سال

 ۷3گسترده انجام شد، تعداد کل تقاضای سفرهای مسافر در دهلی از های اقتصادسنجی و صفحهمدل

PKM  میلیارد  2۵3تاPKM  افزای  یافت و نرخ رشد ساالنه  2020تا  199۷های سالدر  ول

 ۷.18به  TKMمیلیارد  2.۶3رود که تقاضا برای سفرهای باربری از را ثبت کرد. انتظار می%  ۵.3

در  ول مدت مشابه، انتظار (. IGIDR 2001در  ول مدت مشابه افزای  یابد ) TKMمیلیارد 
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با رشد ساالنه  PKMمیلیارد  13۷میلیارد به  32مبئی از رود که تقاضای کل سفر مسافران برای بمی

میلیارد  1.3۷میلیارد دالر به  0.3۶شود که تقاضای سفرهای پرواز از افزای  یابد. برآورد می%  ۶.8

TKM ریزی حمل و نقل باید نه تنها برای پشتیبانی از افزای  تعداد افزای  یابد. بنابراین، برنامه

آهن مترو، منوریل و سیست  حمل ای بهبود حمل و نقل عمومی مانند سیست  راهوسایل نقلیه بلکه بر

 و نقل سریع اتوبوس باشد.

نقل  ها در همه شهرهای اصلی هند در حال اجرا هستند. در غیاب چنین وسایل حمل واین سیست 

ا وجود حمل ب تواند منجر به مصرو انرژی بیشتر و تولید آلودگی شود.جمعی، تقاضای فزاینده سفر می

ساندن بارهای یابد و به منظور به حداقل رو نقل عمومی، وسیله نقلیه شخصی به مرور زمان افزای  می

های زینههای با کیفیت ضعیف، گآلودگی ناشی از افزای  ناوگان وسیله نقلیه و استفاده از سوخت

 ند.ها بررسی شوتکنولوژیکی باید بر حسر موتور اتومبیل پیشرفته و سوخت

 تراکم جاده 2-2-4

ر هر کیلومتر ددهد. میانگین تعداد خودروها تعداد وسایل نقلیه در هر کیلومتر  ول جاده را نشان می

ول کیلومتر   1000تعداد وسایل نقلیه در هر  2-۴است. شکل ( 2011) 31 ول جاده برای هند 

ه اوتار کرغ  این واقعیت دهد. اوتار پرادش، علیهای مختلف در هند نشان میجاده را برای ایالت

ومتر جاده کیل 1،000ای بزرگ دارد، تعداد بسیار زیادی از خودروها را در هر پرادش یک شبکه جاده

شوند. می لومتر جاده دنبالکی 1،000کند. پنجاب و هاریانا در تعداد وسایل نقلیه در هر ثبت می

ه تعداد زیاد تواند به دلیل اثرات دوگانهای خودرو باالیی دارند که میتمامی منا ق اتحادیه چگالی

بخ   ها میزان تراک  دروسایل نقلیه و در دسترس بودن پایین زیرساخت جاده باشد. این شاخص

 دهند.ای هند را توضیح میحمل و نقل جاده
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 های مختلفکیلومتر جاده( در حالت 1000ک  وسایل نقلیه )خودروها در هر ترا ۴-2شکل 

 (http.www.indiastat.comها از آوری شده توسط مولف با استفاده از داده)منبع: جمع 

است  کیلومتر 9۶۵کیلومتر مربع( در هند  1،000ها در هر ها )مساحت جادهتراک  متوسط جاده

نای کیلومتر است )به استث 2.۷۷( 2008نفر جمعیت )سال  1000و تراک  جاده سرانه در هر 

 . (های زیرجواهر رجاریجانا( و پراداهان مانتری ساداک یوجاناجاده

ر هکیلومتر در  920و  ۴89و 3893تراک  جاده در منا ق شهری و منا ق روستایی به ترتیر 

تر و کیلوم 0.91نفر جمعیت به ترتیر  1000ای در هر کیلومتر مربع است. تراک  جاده 1،000

 کیلومتر برای منا ق شهری و روستایی است. 3.۵۵

 اشتراک مدهای مختلف در ارائه خدمات مسافرتی 2-2-5

در حالی که توسعه زیربنایی به سمت وسایل نقلیه موتوری انحراو بیشتری دارد، اما در بمبئی و 

های سه  حالت 3-2گیرد. جدول ای از سفرهای کاری میشهرهای دیگر هند، این امر سه  عمده 

از  افراد فقیر%  ۶۷دهد. در حالی که مختلف مورد استفاده فقرا در سفرهای کاری خود را نشان می

برای سفرهای کاری خود استفاده  ،سیست  حمل و نقل غیر موتوری )پیاده روی و دوچرخه سواری(

کنند. فقر شهری به  ور درصد سفرهای کاری را تامین می 30آهن و اتوبوس حدود کنند، راهمی

برای نیازهای سفرهای  ،خاص به سیست  حمل و نقل غیر موتوری )پیاده روی و دوچرخه سواری(

شوند و همچنین ختلف وابسته است. با توجه به این واقعیت که فقرا برای دسترسی به کار استفاده میم

ار محیط زیست است، باید بر توسعه تدزیست و دوساین واقعیت که بیشترین مصرو انرژی و محیط
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تی ریزی حمل و نقل آدر برنامه ،سیست  حمل و نقل غیر موتوری )پیاده روی و دوچرخه سواری(

به  ور مفصل مسایل مربوط به سیست  حمل و نقل غیر موتوری  ۶و  ۵های تاکید شود. در فصل

 دهد.)پیاده روی و دوچرخه سواری( را توضیح می

 ای و کیفیت هوای محیطیای از محیط حمل و نقل جادهگازهای گلخانه 2-۳

منجر به افزای   ،رشد وسایل نقلیه قدیمی و ضعیف نگهداری شده و رشد وسیله نقلیه در حال

 ۷0زیست )حدود ای از آلودگی محیطشود. بخ  حمل و نقل سه  عمدهها میانتشار آالینده

ترین آالینده خروجی بخ  حمل و نقل است، که تقریبا از بزرگ  CO .کنددرصد( را تامین می

شوند. یک دنبال میها از نزدکند. هیدروکربنای را تامین میدرصد کل انتشار گازهای گلخانه 90

     درصد است. بیشتر ۵-3تر از است که سه  بخ  حمل و نقل به آلودگی ذرات ک مشاهده شده

SPM  توجهی به رشد سریع در ها به  ور قابلاحیا مجدد است. میزان انتشار آالینده مربوط به

 1۴00ن را با تقریبا اکسید کربتن دی ۴20است. دهلی هر روز حدود بازار وسیله نقلیه منجر شده

های مختلف از بخ  حمل کند. انتشار روزانه آالیندهتن آلودگی از کل آلودگی هر روز را منتشر می

شهر مانند است. روندهای مشابهی در سایر شهرهای کالنداده شدهنشان 2.۵و نقل در شکل 

 .1(200۴است )یدال،حیدرآباد، بنگلور، و پونه مشاهده شده

تشار گازهای است، که روند رو به رشد انزای  سهام، توسط بسیاری از محققان گزارش شدهعالوه بر اف

عمیر و تکه وسایل نقلیه برای عمر  والنی بدون  ،شودای به دلیل این واقعیت مشاهده میگلخانه

کنند. ها را منتشر میگیرند. وسایل نقلیه بی  از دیگران آالیندهنگهداری مناسر مورد استفاده قرار می

عیف، و ضهای با کیفیت پایین، شرایط جاده بررسی نادرست و نگهداری نامناسر، استفاده از سوخت

ری از ابتکارات شود. در حال حاضر، به خا ر بسیاای منجر میهای گلخانهافزای  ازدحام به انتشار گاز

 دهند.های مختلف، اغلر عوامل ذکر شده در این بخ  پیشرفت را نشان میمختلف از بخ 

  

                                                             
1. (Yedla ,2004) 
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 رصد(های مختلف حمل و نقل توسط فقرا در بمبئی بزرگ )در دبا استفاده از حالت 3-2جدول 

 درصد حالت

غیر موتوری )پیاده روی سیست  حمل و نقل 

  و دوچرخه سواری(

۶۶.9 

 1۶.1 ریل

 1۴.۵ اتوبوس عمومی

 1.3 چرخهسه

 0 تاکسی

 0.۷ دوچرخه

 0.2 ماشین )ماشین شخصی + ماشین دیگر(

 منبع: گردآوری شده توسط مولف از منابع مختلف
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بار آالینده از بخ  حمل و نقل در شهرهای مختلف هند )منبع: توسعه یافته توسط  ۵-2شکل 

 (CPCB 2012های از محققین با استفاده از داده

 

 کیفیت هوا در شهرهای مختلف 2-۳-۱

به منظور  1981شورای کنترل آلودگی مرکزی وظایف متعددی را تحت قانون هوا در سال 

است. بر های هوا اختصاص دادهگیری، کنترل و کاه  آالیندههای ملی برای پی ریزی برنامهبرنامه

در سطح ملی آغاز  198۵تا  198۴های این اساس، برنامه نظارت کیفیت هوای ملی در  ول سال

شهر را  90ایستگاه نظارتی است که  290شد، که به  ور پیوسته گسترش و در حال حاضر شامل 

دهند. شبکه برنامه نظارت کیفیت هوای ملی با ی اتحادیه پوش  میمنطقه ۵ایالت و  2۴در 

های دولتی(، دفاتر مرکزی اداره مبارزه با های مختلف، یعنی شورای کنترل آلودگیمشارکت آژانس

شود. میهای کنترل آلودگی و موسسات تحقیقاتی، اداره ای، کمیتهمواد مخدر و دفاتر زنجیره

اکسید ساعت(، دی 2۴ساعت به مدت  8شوند. )پارامترهای کیفیت هوا به  ور منظ  بررسی می

های گوگرد و اکسید نیتروژن، در حالی که پارامترهای اضافی مانند مونوکسید کربن، هیدورکربن

ر دهلی و ازن، ذرات معلق مضر ، بنزن و فلزات ردیابی عالوه بر این د (،ای )آروماتیک چند حلقه

 شوند.برخی دیگر شهرها اما نه در همه شهرها کنترل می
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ه های )منبع: گردآوری یافته توسط نویسندگان با استفاده از داد SPMتغییرات غلظت  ۶-2شکل 

CPCB 2012) 

 

 نیتروژن  NOxتغییرات در غلظت  ۷-2شکل 

ترل مجموعه کن(CPCB 2001های حاصل از )منبع: گردآوری شده توسط مولف با استفاده از داده

 (.(NAAQMS/8,10,15,21)کیفیت هوای ملی 

SPM  کند. سطوح شاخص کیفیت هوا است، که از سطح مجاز در بسیاری از شهرها تجاوز میSPM 

نیتروژن  دی اکسید. ۶.2اند در شکل ارائه شده 2001تا  199۵در شهرهای مختلف در سراسر کشور از 

است. کلکته، داده شدهنشان ۴.2ها در شکل یک شاخص مه  دیگر کیفیت هوا است که پویایی آن

ی  اولیه یک بنگلور، و پونه در  ول زمان شاهد افزای  در اکسید نیتروژن هستند. دهلی پس از افزا

 سقوط ثابت را نشان داد.



 39               حمل و نقل شهری و محیط زیست     

 
 

 

 درصد سه 
 آالینده ها بخ  مربوط به آلودگی

 دهلی بمبئی

 حمل و نقل 90-۷۶ 92

 صنعتی 3۷-13 8

 داخلی و دیگر 1۶.3-10 0

 حمل و نقل ۷۴-۶۶ ۶0

 صنعتی 29-13 ۴0

 داخلی و دیگر 2-1 0

 حمل و نقل 12-۵ ۴-2

 صنعتی 9۵-8۴ 98-82

 داخلی و دیگر ۴-0 1۶-0

 حمل و نقل 22-3 1۶-0

 صنعتی ۷۴-1۶ 9۶-3۴

 داخلی و دیگر ۴-2 ۵۶-۵3

 

 (MoPNG 2002)های خودرو برگرفته از گزارش کمیته تخصصی درباره سوخت

 انتقال در بخش حمل و نقل 2-۳-2
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های خاص مثل شود. برای آالیندهآلودگی هوا از منابع  بیعی مختلف و نیز منابع انسانی ناشی می

CO  وHCشناسی بوده و برخی دیگر مثل ، منبع اصلی انسانSPM یرند. گاز منابع  بیعی کمک می

ای متفاوت های مختلف سطوح آالینده مختلف را به شیوهحتی در میان منابع انسانی آلودگی، بخ 

ربن را کاکسید ترین سه  انتشار دیدهند. به عنوان مثال، بخ  حمل و نقل بی تاثیر قرار میتحت

های یندهای از سه  آالخالصه ۴.2کند. جدول اکسید کربن را تامین میتر دیدارد. بخ  صنعتی بیش

ر بستگی دهد. این امر به موقعیت، فعالیت و شرایط جوی غالهای مختلف را نشان میمتعدد از بخ 

ها از دهلی تا های مختلف آالیندهدارد. همان  ور که می توان از جدول زیر مشاهده کرد، سه  بخ 

 تفاوت است.بمبئی م

 حمل و نقل خودرو و آلودگی 2-۳-۳

ای از وسایل شده در آلودگی هوا در مراکز شهری نق  دارند، سه  عمدهدر حالی که وسایل نقلیه ثبت

هری نق  شتوجهی در آلودگی هوا در منا ق نقلیه که در خارج از مرکز شهر هستند، به میزان قابل

ای که مطالعه از وسایل نقلیه و عبور وسایل نقلیه دارند. دردارند. بسیاری از شهرها اهمیت زیادی 

گیری و ویژگی (، دهلی، براساس الگوی سوختCRRIای مرکزی )توسط موسسه تحقیقات جاده

های ستگاهها(سوخت در ایها انجام شد، مشاهده شد که اکثر وسایل نقلیه تجاری )کامیونشخصیت آن

رآورد بریزی حمل و نقل و تند. این حقیقت به خصوص برنامهسوخت شهر در خارج از شهر مستقر هس

قلیه در جزییات وضعیت پارکینگ را با نوع وسیله ن ۵.2دهد. جدول تاثیر قرار میانتشار را تحت

هر در ترین سه  در خارج از شدهد. اکثر وسایل نقلیه تجاری دارای بی شهرهای مختلف نشان می

ا این واقعیت باست بدانید که این بخ  تقریبا دو بار در دهلی است.  تقریبا همه شهرها هستند. جالر

ر نهایت از سهام نیستند، دهلی د "بخشی"که وسایل نقلیه تجاری آلودگی بیشتری دارند و اینها 

مه هموجر آلودگی بیشتر نسبت به میزان تخمینی را تجربه کرد. در میان وسایل نقلیه شخصی 

ها به ها و دو چرخههستند. به جز در حیدرآباد که در آن میزان اتومبیل شهرها دارای ویژگی مشابهی

ی شهری ندارد. تواند ناشی از این واقعیت باشد که حیدرآباد حومهتوجهی باال است. این میمیزان قابل

، کنند. از این رومانند و برای نیازهای روزانه به شهر سفر میهای مجاور میدر نتیجه افراد در مکان

قل، تولید خودرو نریزی حمل و ها و نیز برنامهای، توسعه زیرساختبرای ارزیابی انتشار گازهای گلخانه

 غیرساکن ضروری است.
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 های جانشین در حمل و نقل شهریگزینه 2-4

های حمل و نقل در ها، و اقدامات مدیریتی برای بهبود سیست آوریها، فنموارد زیر شامل سوخت

 هستند:سطح جهانی 

 (LPG( شامل گاز مایع )NGV. وسایل نقلیه گاز  بیعی )1

 . وسایل نقلیه الکتریکی2

 . وسایل نقلیه الکتریکی هیبریدی3

 . سلول های سوخت۴

 . انرژی هیدروژن۵

 . سوخت های زیستی۶

 ( و سیست  صدور گواهینامهI & M. بازرسی و نگهداری )۷

 . بازسازی دستگاه های کنترل انتشار8

 دیریت ترافیک و ساختن دور زدن. م9

 BRTS. ساخت راه آهن مترو، تک چرخ، و 10

 است. از این کتاب داده شده ۴ها در بخ  شرح و تحلیل مفصلی از این گزینه

 اقدامات ملی برای رسیدگی به مسائل حمل و نقل 2-5

رل کیفیت در با اجرای کنت 1989استانداردهای کنترل سطوح انتشار وسایل نقلیه جدید در سال 

(گنجانده شد. استانداردهای انتشار جرم به 1989صنعت خودرو، در قانون وسایل نقلیه حرکتی )

شده توسط وزارت حمل و نقل گازهای سا ع شده در هر کیلومتر و تحت شرایط رانندگی مشخص

هندی  شود. با اینکه دفتر استانداردهایسطحی و توسط وزارت حمل و نقل ایالتی ارجاع داده می

(BISبرای سوخت شروع به ترکیر پارامترها و استانداردهای مطابق با شرایط تعیین ) شده توسط این

صنعت تنظی  کرده اند. هر دو مراجع نظارتی و تولید کنندگان از عدم صالحیت برای انجام اصالحات 

بسیار  ها در مقایسه با سایر نقاط جهاناساسی درخواست کردند، و به همین دلیل استانداردهای آن

تر ، دولت با استانداردهای نشر انبوه برای وسایل نقلیه که از قبل سختگیرانه199۶سست بودند. در سال 
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ای با هدو بهبود تولید گازهای گلخانه 199۶ - 199۴ای است، مطرح شد. اقدامات دیگر در  ول ساله

یزوری در خودرو جهت های کاتالاز بخ  حمل و نقل، استفاده از بنزین بدون سرب و نصر مبدل

، و سوم نیز به دنبال استانداردهای انتشار خود 2، 1هستند. پس از آن، یورو  COکاه  انتشار گاز 

 .1(2002: ام او پی ان جی،0۴02,هند به نام بهارات اجرا شدند )یدال

 وضعیت نوع خودرو در شهرهای مختلف ۵-2جدول

نوع وسیله 

 نقلیه

 وضعیت حفر)%(

 حیدرآباد بنگلور چنای کلکته بمبئی دهلی

 بیرون داخل بیرون داخل بیرون داخل بیرون داخل بیرون داخل بیرون داخل

هاماشین  90.۴2 9.۵8 92.11 ۷.89 9۵.2۶ ۴.۷۴ 8۴.00 1۶.00 9۷.83 2.1۷ ۷۵.۷2 2۴.28 

 19.۵۴ 80.۴۶ 3.0۷ 9۶.93 ۴.۶0 9۵.۴0 1۷.۴۴ 82.۵۶ ۴.۷0 9۵.30 ۷.80 92.20 دوچرخه

 13.9۶ 8۶.0۴ 3.21 9۶.۷9 ۷.۶0 92.۴0 13.8۷ 8۶.13 3.۶۷ 9۶.33 1.۴۴ 98.۵۶ خودرو

 20.۶9 ۷9.31 22.22 ۷۷.۷8 29.30 ۷0.۷0 12.1۷ 8۷.83 0.00 100.00 1۶.92 83.08 اتوبوس

LCVs ۷3.۵3 2۶.۴۷ 9۴.۴۶ ۵.۵۴ 83.۶۵ 1۶.3۵ ۶۶.00 3۴.00 83.۷۶ 1۶.2۴ ۵3.۵3 ۴۶.۴۷ 

HCVs 30.۵1.۶9.۴9 ۶9.۴9 88.۴۵ 11.۵۵ ۶۷.۵۶ 32.۴۴ ۶۶.30 33.۷0 ۶8.29 31.۷1 ۵0.10 ۴9.90 

MCVs 3۵.۶2 ۶۴.38 ۷0.31 29.۶9 ۶۶.۶۶ 33.3۴ ۷1.۷0 28.30 ۵0.00 ۵0.00 ۶۵.8۵ 3۴.1۵ 

 منبع: گردآوری شده توسط نویسندگان با استفاده از داده از منابع مختلف

                                                             
1. (MoPNG 2002; Yedla 2004(. 



 43               حمل و نقل شهری و محیط زیست     

 
 

گبارد. نق  ها تاثیر میتعمیر و نگهداری وسیعی از وسایل نقلیه به  ور معکوس بر کارآیی انتشار آن

یاست دولت سدر  1989تعمیر و نگهداری در مبارزه با آلودگی وسایل نقلیه برای اولین بار در سال 

ایل نقلیه و وسمنعکس شد، که گواهی تناسر را برای ثبت وسایل نقلیه عمومی، وسایل نقلیه تجاری 

قلیه نهمه وسایل  1990سال اجباری کرد. قانون انتشار وسایل نقلیه در سال  1۵شخصی بی  از 

های قل گواهیموتوری را برای مطابقت با استانداردهای انتشار اگزوز مورد نیاز بود. بخ  حمل و ن

ماه  3ا هر ته نیاز است دهد. مالکان وسایل نقلی( به خودروها را مورد بررسی قرار میPUCآلودگی )

ل نقلیه دریافت کنند. وسای PUCمیزان تشعشع وسایل نقلیه خود را بررسی کرده و یک گواهی از 

باشند. اداره موفق به رعایت این استانداردها برای اصالح خطا و دستیابی به گواهی مورد نیاز می

 است.جریمه نشده  PUCحمل و نقل دولتی به وسیله نقلیه دارای گواهی 

های منظ  است. با این یک گام به سمت به حداقل رساندن آلودگی ناشی از وسیله نقلیه با بازرسی

لودگی آاین حال، این سیست  به دلیل محدودیت موجود در صدور گواهی و اختالفات در مطالعات 

این که یک  است. با وجوداز یک ایستگاه به ایستگاه دیگر تحت انتقادهای شدید عمومی قرار گرفته

ن قانون ناتوان ای برای رانندگانی وجود دارد که از پیروی از ایروپیه 1000قانون برای جریمه نقدی 

حاکی از  است. آمار نگهداری شده توسط انجمن خودرو،هستند، نیروی انتظامی بسیار ناتوان بوده

ی تجویز استانداردها در دهلی با 199۵درصد وسایل نقلیه در ماه مه سال  ۵0آن است که بی  از 

دید چک جدرصد از وسایل نقلیه  ۴۴شده تطبیق نیافته اند. حتی هشدار دهنده است که نزدیک به 

بزار بالقوه ارغ  اینکه یک علی PUCدهد که اند که مطابق با استانداردها نباشند. این نشان میشده

قلیه داشته نری بر آلودگی وسایل قدرتمند در کنترل آلودگی وسایل نقلیه است، نتوانسته است تاثی

ر بین دای، در واقع آگاهی زیادی را نظر از کاه  انتشار گازهای گلخانهباشد. این امر، صرو

 است.زیست ایجاد کردهشهروندان برای آلودگی محیط

شکست دولت برای اجرای مقررات زیست محیطی منجر به مداخالت قضایی شده است. دیوان 

است تا است. این دادگاه از دولت خواستهعالی در چند سال گبشته چندین دستورالعمل ارائه کرده

و غیره را برای وسایل نقلیه اتخاذ شده توسط  I ،II ،III ،IVاستانداردهای آالیندگی یورو 

است، یعنی، بهارات مرحله اول، دوم، کمیسیون اروپا بپبیرد. هند استانداردهای خود را توسعه داده

دوم، چهارم، و غیره در چند سال گبشته تعدادی از دستورها با هدو کنترل انتشار که در جعبه 

است.اند را صادر کردهفهرست شده 2.2و  1.2
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 هاهای دیوان عالی برای بررسی کنترل انتشار آالیندهدستورالعمل: 1 - 2کادر 

 .1998سپتامبر  1دهلی تا  NCTحبو بنزین سرب از 

  رند.سال سن دا 1۵بی  از  1998اکتبر  2خارج از تمام وسایل نقلیه تجاری که از 

  یورو 1999ژوئن  1از ،I .برای همه وسایل نقلیه خصوصی موثر بود 

  های پاک دیگر تا اول آوریل ساله به جز سی ان جی یا سوخت 8هیچ اتوبوس

 دهد.به کار خود ادامه نمی 2000

  به حالت سوخت تکی بر روی سی ان  2001مارس  31کل ناوگان اتوبوس شهر تا

 جی تبدیل خواهد شد.

 ر ها با وسایل نقلیه جدید دو تاکسی 1990های قبل از سال تعویض همه اتومبیل

 .2000مارس  31های پاک تا سوخت

  نشده است مگر هیچ وسیله نقلیه در منطقه پایتخت ملی ثبت 2000از اول آوریل

 مطابقت داشته باشد. 2این که مطابق با استانداردهای یورو 

  گوگرد در %  0.0۵سوخت دیزل باNCR   شود.عرضه می 2002از ماه مه 

 درصد از محتوای بنزن در  1ین بنزین با تامNCR   عرضه  2001اکتبر  31از

 کنید.

 ه های پر کردن موتورهای دو سکنتامین سوخت فقط پتروشیمی بنزین در ایستگاه

 .1998دسامبر  31تا 

  2000ممنوعیت ثبت خودروهای دو سکنه از ماه ژوئیه سال. 

 اشند.بز به یک مبدل کاتالیستی همه وسایل نقلیه با موتورهای دو زمانه باید مجه 

 ( 1999منبع)سی پی سی بی،

 های کمیته تشکیل دادگاه عالی بمبئی: توصیه2 - 2کادر 

های بنزین باید تا اول مقدار گوگرد در کل گازوئیل برای تامین سوخت در شهر بمبئی در تمام پمپ
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آوریل  1و تا %  0.03۵به  2003آوریل  1درصد کاه  یابد. این میزان باید تا  0.0۵به  2000اکتبر 

 کاه  یابد.%  0.00۵به  200۵

 های بنزین باید شده در شهر بمبئی در تمام پمپمحتوای بنزین در کل بنزین عرضه

 کاه  یابد. 2000درصد تا اول اکتبر  1تر از درصد به ک  3از سطح کنونی 

  رین های جدیدی که باید توسط بهت، همه اتوبوس2000با توجه به اثر اول ماه می

ر به تا زمانی فعال خواهند شد که موتورهای سازگا CNGاتوبوس خریداری شوند.   

ه کاستفاده شوند. ممکن است بهترین کاری یورو در این وسایل نقلیه جدید قابل

آوریل  1ا ت 200۵آوریل  1ای که از توانید انجام دهید این است که در چنین شیوهمی

های اتوبوس در سی ان جی فعال هستند، استفاده از اتوبوس 1000، حداقل 200۵

 های دیزلییا نسخه باالتر اتوبوس IIگاز سی ان جی یا یورو 

  کتبر اهای موجود، که حتی یورو نیز نیستند، باید تا اول اتوبوس موتورهای تمام

 ند.به موتورهای سازگار اروپایی تغییر داده شو 2002

  ی یا هر سال باید به سی ان ج 1۵های باالی ، همه تاکسی2001ژانویه  1با تاثیر از

های ، همه تاکسی2002ژانویه  1سوخت پاک دیگری تبدیل شوند. عالوه بر این، از 

 سال باید به سوخت پاک تبدیل شوند. 8دیزلی باالی 

  ی ان جی سال باید به س 10باالی  -چرخ سواران ، هر سه2001ژانویه  1با تاثیر از

چرخ سه ، تمام2002ژانویه  1یا هر سوخت پاک دیگری تبدیل شوند. عالوه بر این، از 

 سال باید بر روی سوخت پاک اجرا شوند. 8باالی  -سوارن 

  چرخدرصد انتشار دی اکسید کربن در احترام به دو و سه ۴/  ۵محدودیت مجاز - 

ا میزان درصد کاه  یابد تا آن را ب 3بئی به برای شهر بم 2000باید از اول اکتبر 

 برساند. -به چهار  دی اکسید کربنانتشار 

 نطقه همه وسایل نقلیه تجاری سنگین و همچنین وسایل نقلیه مناسر برای ثبت در م

 پیروی کنند. 2باید به یورو  2000آوریل  1شهری بمبئی از 

  شده در منطقه شهری بمبئی های ثبت، همه دوچرخ2001ژانویه  1با اجرایی شدن از
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 ها لغو خواهد شد.سال قدمت دارند حبو خواهند شد و ثبت آن 1۵که بی  از 

  بت ها که در منطقه شهری بمبئی به ثچرخ، همه سه2001ژانویه  1با تاثیر از

که به سال قدمت دارند، باید از کنار گباشته شوند مگر آن 10اند و بی  از رسیده

 بدیل شوند.سوخت پاک ت

  چهار  ، تمام وسایل نقلیه حمل و نقل به غیر از2001ژانویه  1با اجرایی شدن از

به  سال باید کنار گباشته شوند مگر اینکه 1۵ها در  ی ها و بهترین اتوبوسچرخ

 سوخت پاک تبدیل شوند.

  وییه ژ 1همه وسایل نقلیه دو و سه چرخ در بمبئی باید با یک مبدل کاتالیزوری از

 نصر شوند. 2001

 دل ، باید با یک مب199۵آوریل سال  1شده در بمبئی قبل از تمام خودروهای ثبت

 نصر شوند. 2001کاتالیزوری تا اول جوالی 

شوند، ضمانت عملکرد ها تامین میهای کاتالیزوری که توسط تولید کنندگان برای دوچرخهمه مبدل

 1(.1999متر حمل خواهند کرد. )منبع، سی پی بی،کیلو 30000موثر مبدل کاتالیزوری را در فاصله 

وجود دارد.  جدای از اقدامات قانونی و قضایی در جهت کنترل آلودگی، تعدادی از ابتکارات ملی

بنزین بدون  ها، اجرای تامیندو مورد از این ابتکارات ملی مه  در زمینه کنترل انتشار آالینده

شود. این است، هر چند که در این مرحله اجرا می سرب )بنزین(و دیزل ک  گوگرد در کل کشور

ه ویژه ببه ترتیر با اثرات مثبت مشهود در کیفیت محیطی  1999و  2000آوریل  1ابتکارها در 

 در دهلی به اجرا درآمدند.

شود. بنزین به استفاده می 199۴گرم در سال  0/  ۵۶بنزین : مشخصه سرب در بنزین هندی از 

، تنها بنزین بدون سرب تولید و در کل کشور 2000شده و تا فوریه سال تدریج از بنزین خارج

ساله  20تا  10یافته، فازی کردن فازی در  ول یک دوره شود. در کشورهای توسعهفروخته می

یه و در اروپا، آمریکای اقیانوس -گسترده شد. چین و بسیاری از کشورهای دیگر در منطقه آسیا 

سال این را به دست  ۶جنوبی و آفریقا هنوز به مرحله اجرا نرسیده اند. با این حال، هند در  ول 

                                                             
1. Source: CPCB (1999) 
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 است.آورده

سال  ۴ر کاه  محتوای گوگرد در دیزل: این برنامه سولفورزدایی منجر به کاه  میزان گوگرد د

است درصد در کل کشور رسیده 0.2۵درصد به  1از ( 2000 - 199۶سال ) ۴شود. در  ول می

اه  کپاالیشگاه برای  9( در DHDSکارخانه سوخت دیزل ) 9دولت با تنظی  (. 2000 - 199۶)

وئن کرور در ژ ۵،۵۶8.31است. روپیه موافقت کرده ofمقدار گوگرد سوخت دیزل با هزینه کل 

کل  است. گوگرد دردرصد ممکن ساخته 0.2۵این امر تامین سوخت دیزل را با حداکثر . 199۷

 0.0۵دیزل به  عالوه بر این، در چهار شهر مترو، مقدار گوگرد در سوخت. 2000کشور از اول ژانویه 

 - 2کادر  برنامه مفصل بنزین بدون سرب و برنامه ک  سولفور در% (.  9۵کاه  یافت )محاسبه % 

 است.ارائه شده 3

های حمل و نقل در یک ارزیابی جامع سوختای را برای رسیدگی به متعاقبا، دولت هند کمیته

است و این کمیته با استفاده از یک سیاست سوخت خودرو تعدادی استاندارد برای تشکیل داده 

 1(.2002است.)ام او پی ان جی،ها را ایجاد کردهخودروهای هندی و همچنین انواع مختلف سوخت

حیط نیز مد و همچنین در کیفیت هوای با  رح باال، کاه  بار انتشار وسیله نقلیه مشاهده ش

 بهبود یافت.

ت هند با با افزای  آگاهی و نیاز به پرداختن به مساله حمل و نقل شهری و موضوعات مرتبط، دول

های جامع برای دستورالعمل، NUTPبه توافق رسید.  200۶سیاست حمل و نقل شهری در سال 

ه برای اولین رویکرد یکپارچ، NUTPدهد. های حمل و نقل را شرح میدولت ایالتی در تهیه سیست 

صرفه، بهریزی حمل و نقل شهری است. هدو از این سیاست تضمین دسترسی امن، مقرونبرنامه

زش، تفریح و شهر به مشاغل، آمواعتماد، و پایدار برای تعداد رو به رشد ساکنان سریع، راحت، قابل

 است.ارایه شده 8در بخ    NUTPای ما است. جزییات نیازهای دیگر در شهره

  

                                                             
1. (MoPNG 2002)  
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 : برنامه فاز بیرونی بنزین در هند3-2کادر 

سرب پایین  شهرهای دهلی، بمبئی، کلکته و چنای

(g/l 0.1۵) 

01/0۶/199۴ 
 1مرحله 

 g/lاثر )بی شهرهای دهلی، بمبئی، کلکته و چنای
0.013) 

01/0۴/199۵ 
 2مرحله 

سرب پایین  کل کشور

(g/l 0.1۵) 

مرحله  01/01/199۷

3 

NCT ممنوعیت  دهلی

مصرو سوخت 
 سرب

01/09/1998 
مرحله 

۴ 

و دیگر شهرهای  UTتمام پایتخت های ایالت / 

 بزرگ

 g/lاثر )بی

0.013) 

31/12/1998 
 ۵مرحله 

مرحله  01/01/1999 اثرفقط بی شورای ملی مقاومت

۶ 

مرحله  01/0۴/2000 اثربی کل کشور

۷ 

 برنامه خارج از فاز گوگرد در هند

گوگرد پایین  چهار مترو و تاج چهارضلعی

(0.۵٪) 

1مرحله  01/0۴/199۶  

گوگرد پایین  دهلی و تاج چهارضلعی

(0.2۵٪) 

2مرحله  01/08/199۷  

گوگرد پایین  شهرهای مترو

(0.2۵٪) 

مرحله  01/0۴/1998

3 

گوگرد پایین  کشورکل 

(0.2۵٪) 

مرحله  01/0۴/1999

۴ 

 19991و سی پی سی بی،  2001منبع : باسو ،

  

                                                             
1. Source: Basu (2001) and CPCB (1999) 
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 مقدمه  ۱-۱۰

 جس  مثابهه ب شهر کالبد و روح فعالیت هایشان، و شهر مردم است، زنده موجود یک چون شهر

 می یابد، گسترش و شکل تغییر مختلف عوامل اثر بر خود  ی حیات شهر . است زنده موجود این

 .نماید تأمین زمان تغییرات به توجه با را مردم  نیازهای کالبدش که شهریست خوب شهر لیکن

 شهرها توسعه چگونگی با رابطه در مختلفی مباح  شهرها افزون روز گسترش به توجه با گبشته در

 شهر باغ :داشته اند شهرها کالبدی توسعه جهت مطلوب مدلی ارائه در سعی هرکدام که شده، بیان

 غیره، و  گارنیه تونی صنعتی ماتا، شهر سوریای خطی شهر لوکوربوزیه، درخشان شهر هاوارد، ابنزر

 مناسبی حل راه نتوانسته اند، شهر به سیستمی نگاه وجود عدم منجمله بسیاری دالیل به البته که

 دارد عهده به که وظیفه ای و شکل در کلیت، در اما دارد را خود خاص صفات شهر هر نمایند. ارائه

 سودمند دیگری بررسی در شود آموخته شهر یک مطالعه در که چه هر و است شبیه شهرها سایر به

 فعالیتهای به مربوط افزای  به رو مبادالت و توزیع، جایی، جابه در ونقل حمل مه  جایگاه. می افتد

 .دهد اختصاص خود به را معابر در آمد و رفت بیشتر سه  تا شود می سبر و است مشخص مختلف

 فعالیت ساماندهی امکان که شده زمینه این در تخصصی مؤسساتی گیری شکل به منجر نیاز این

 از دیگر بسیاری همانند آن بر تأثیرگبار های مؤلفه و نقل و حمل .میکند فراه  را پراکنده های

 گبر در و اند نبوده امان در تحوالت آلود شتاب روند از زمان  ول در ها انسان زندگی های حوزه

و ارزش ها   از فارغ نقل، و حمل امروزه که ای گونه به اند، شده بسیاری تغییرات ها دچار سال

 ترین مسایل پیچیده و شهرها ساکنان های دغدغه ترین مه  از یکی به خود، همیشگی تاثیرات

 است. ذهن از تقریباً دور آن بدون شهرها در زندگی تصور و است شده تبدیل آنها کالن مدیریت

 زندگی زوایای تمامی بسیار تاثیرگبار های مؤلفه از یکی عنوان به نقل و حمل حاضر، عصر در

 یافته خاصی جایگاه و نق  توسعه مه  ابزارهای بسیار از یکی عنوان به است، برگرفته در را شهری

 بسیاری آن ناکارآمدی با و است شده عجین شهرها رشد اقتصاد و شهری مدیریت کارایی با است،

 سیست  :گفت توان می جراَت به شوند. می مواجه مشکل با شهری های و فعالیت مدیریت ارکان از

 اهمیت. بخشد می شهرها به را زندگی و حیات انسان بدن های رگ همانند امروزه و نقل حمل

 راهبردی، توسعه اجتماعی، اقتصادی، های حوزه از بسیاری بر آن تاثیرگباری و نقل و حمل باالی

 ساماندهی کنند تالش شهرها مدیران دنیا، تمام در شده باع  غیره، و زیست محیط گباری، سیاست

  راحی های روش جدیدترین از استفاده با نقل، حمل و جامع مدیریت قالر در را ونقل حمل روند
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 بین همکاری زمینه آوردن فراه  و ممکن ابزارهای گرفتن تمامی اختیار در با و ریزی برنامه و

 شناسی، جامعه شهری،  راحی معماری، ترافیک، عمران، :مختلفی همانند های رشته متخصصان

 حل راه یک به رسیدن برای را راه تا دهند انجام کاربردی ریاضیات و گری اقتصاد، تحلیل جغرافیا،

 به عواملی توجه با که این ضمن کنند. هموار شهری نقل و حمل مسائل زمینه در متعادل پایدار و

 این بخشی و اثر کارایی باالبردن زمینه شوند، می شهری نقل و حمل در پایداری عدم باع  که

 سطح افزای  و صنایع توسعه جهت الزم زیرساخت های اساسی ترین از .کنند فراه  نیز را بخ 

 مسائل حاضر حال در باشد. می کشور آن در ایمن و روان وجودحمل ونقل کشور هر اجتماعی رفاه

 است شده باع  ... و زیست محیط های آلودگی تصادفات، تراک ،  :قبیل از حمل ونقل به مربوط

 یافته توسعه کشورهای اغلر روی پی  مهمترین مسایل از یکی کارا و ایمن حمل ونقل تأمین تا

 در موجود مشکالت و زمان افزای  ارزش مردم، زندگی سطح افزای  .باشد توسعه حال در و

 های پروژه اجرای زمانبر بودن زمین، گرانی قبیل از حمل ونقل زیرساخت های تامین خصوص

نی   با تا است داشته آن بر را کشورها مدیران جادهای، تلفات تعداد افزای  آن کنار در و راهسازی

حمل ونقل  مشکالت بر غلبه برای حلی راه دنبال به تکنولوژی در حاصل پیشرفت های به نگاهی

 سیست  یک شهرباشند.  مشکالت این حل دنبال به گبشته سنتی روش های از غیر روشی با و بوده

 آمیخته و ه  در اجتماعی و زیستی مکانیکی، حرکت از سطح سه آن در که است باز و پویا اجتماعی

 نظام یک ایجاد مستلزم شهری است. توسعه  ارتباط در متعدد های سیست  زیر و ها فراسیست  انواع با

 فرادست های سیست  میان هماهنگی و پیوستگی نحوه که است ریزی برنامه مختلف سطوح یکپارچه از

 گسیخته لجام و محدودیت بدون توسعه شهری که و رشد جوامع، تمامی دردهد.  نشان را فرودست و

 اثرات این با مقابله برای شهری پایدار پاسخی توسعه .داشت خواهد دنبال به منفی تبعات باشد،

 .برمی گیرد در را بشر زندگی جوانر از بسیاری و دارد گسترده ای شهری ابعاد توسعه است منفی

 ابعاد با که جانبه ای همه کن به  و انسان زندگی از الینفک جزء یک عنوان به حمل ونقل به توجه

 سبر شهرها، در نقل و حمل حوزه مسایل دارد در ارتباط می باشد، اما پیچیدگی جامعه کلیدی

راه حل های در جهت توسعه شهری  ارائه برنامه ریزان و مطالعات کارشناسان و تحقیقات تا است شده

 به گوناگونی های و سیاست تدابیر حوزه، این مسائل حل برای شهری مدیران میان این در باشد.

می بخشد، اما  التیام را زمانی معضالت اندک مقطعی، مسکّن های به صورت غالباً که می گیرند کار

 های بخ  با حمل ونقل متقابل شناخت اثرات مستلزم ونقل حمل توسعه شهری در  به دسترسی
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 و چگونگی جهت گیری ها، بخ  این چرا که اثرات .است اقتصادی اجتماعی و محیطی، زیست

 .می کنند مشخص توسعه شهری را  سمت به سوق

 شاخص های زیست محیطی توسعه پایدار( : ۱-۱۰جدول )

 منبع جایگاه شاخص عنوان

پایداری شهری، جمعیت و  اصلی ترین عامل در جمعیت

اثرات اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و 

نهایتا مدیریتی آن روی شهرها و حتی زیست 

 کره می باشد.

)گیدنز، 

 1(2۵۶:138۴آنتونی،

 

با توجه به گسترش بی  از پی  شهرنشنی در  اقلی 

سالهای آتی، شناخت تغییرات ناشی از 

شهرنشینی در اقلی  جهانی در جهت دستیابی 

به پایداری شهری یابه عبارت بهتر پایداری 

 جهانی، ضروری به نظرمی رسد. 

 2(،2۵:138۶)کهن، گوئل،

 

، تولید انرژی برای استفاده های خانگی و تجاری هوا کیفیت
فعالیت های صنعتی و حمل و نقل عوامل اصلی 

تولید کننده آلودگی هوا در شهرها هستند. 

اهمیت نق  و کارکرد شهرها در توسعه پایدار 

زمانی اشکارتر می شود که بدانی  حدود سه 

چهارم منابع توسط شهریان به مصرو می رسد. 

بین کالنشهرها بی  از هر گونه  و در این

سکونت گاه دیگر ارگانیس  های اسیر 

و  پبیراند.زیرا وابستگی شدیدی به ورودی نهادها

خروجی ستانده ها دارند. که پایداری شهر در 

گرو تنظی  و کنترل این جریان ورودی و 

 خروجی است ساز ضرور ی به نظر می رسد.

 3(11:138۶)بارنی، 
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برنامه ریزی 
 رچه یکپا

 و واحد

 برای رسیدن به نتیجه ای جامع و یکپارچه باید

ابعاد مختلف توسعه اقتصادی، حفاظت محیط 

زیست و ساختار های اجتماعی به وسیله همه 

ا، همداخله کنندگان و یا به عبارتی افراد، گروه 

نهادها و سازمان های ذینفع در شهر به درستی 

 درک شود

)قرخلو، حسینی، 

1۴:138۵) 

نسیل ظرفیت پتا
مربوط به 

زیرساختهای 
 منطقه ای

منظور از پتانسیل های زیر ساختی، تاسیسات و 

ر تجهیزاتی است که شهر را با بقیه نقاط جهان د

ارتباط قرار می دهد. مانند سیست  های حمل و 

ور نقل )ریلی، جاده ای، دریایی(.ارتبا ات راه د

 زیر ساخت اساسی برای قرن بیست و یک  است.

)ماوس، 

 131(2۵۶:138۷کاوفمن،

 

ایمنی و امنیت در سلسله مراتر نیازهای  امنیت

رد. انسانی، مرتبه ای باالر از نیازهای زیستی دا

ن یک شهر پایدار نیازمند یک محیط پایدار و ایم

 برای ساکنان  است. 

شهرداری  ماهنامه

 .(:138۴12ها،)

 مآخذ : مطالعه نگارندگان

 اقتصاد و ونقل حمل متقابل تاثیر 2-۱۰

 توسعه بستر را آن میتوان که است و گسترده زیاد قدر آن ونقل حمل اهمیت اقتصادی، نظر از

حمل  های ساماندهی زیرساخت و بهبود و زمینه این در دقیق و مناسر برنامه ریزی.خواند اقتصادی

جامعه  یک اقتصاد بر را مطلوبی اثرات و گردد می وتولید بهره برداری هزینه های کاه  باع  ونقل

 و بازرگانی رشد . می پبیرند یکدیگرتاثیر از راحتی به اقتصادی عوامل و ونقل حمل .گبارد می

 ونقل تقاضای حمل افزای  موجر تولیدات و خدمات گستردگی وضعیت کشاورزی، بهبود تجارت،

 جامعه اقتصادی نظام بهره وری درافزای  ه  ونقل حمل بخ  کارآیی .گردد می جامعه در

 کشورها، اقتصاد کالن بررسی در .میکنند تقویت را یکدیگر پیوسته  ور دو به این .است تاثیرگبار
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 سزایی به نق  افزوده، ارزش و ملی ناخالص افزای  تولید در ونقل حمل بخ  در سرمایه گباری

 دارد.

 :پبیرد صورت زیر  رق از تواند می نقل و حمل های زیرساخت رشد

 جدید، های ساخت بزرگراه توسط یه سرما ی موجود ت کیفی بهبود یا و گباری سرمایه افزای  -1

 ؛...و ها فرودگاه

 های اضافی ظرفیت ایجاد نظیر؛ برداری بهره در کارایی ارتقاء یا و مؤثر استفاده در بهبود -2

 های سیست  بکارگیری نقل توسط و حمل های سازمان سازی بهینه زیربنایی، سرمایه موجودی

  .غیره( و عوارض و مالیات توسط سوخت فی مصر ی ها هزینه تغییر و غیره و هوشمند نقل و حمل

 اجتماع و حمل و نقل متقابل تاثیر ۳-۱۰

 عملکرد با باید است، آمده وجود به بشر کردن نیازهای  رو بر برای حمل نقل سیست  که جا آن از

 نباید ونقل توسعه حمل در دلیل، همین به .کرد حرکت نیازها این به جهت پاسخگویی در دقیق

 .کرد بسیاری کوش  اجتماعی عدالت برقراری باید در و شد قائل ها نسل و ها انسان بین تبعیضی

 خدمات، سطح ا،ههزینه  زمینه دریافت در هایی گباری سیاست همچون تسهیالتی در نظرگرفتن با

 ارضاء نیازهای در را جامعه درآمد ک  افراد توان می ونقل حمل در خ  غیره و ها زیرساخت شرایط

 شغلی های موفقیت تواند می بخ  در این ها ساخت زیر گسترش رساند. یاری آنان نقلی و حمل

 در تغییر . جامعه شود در بیکاری سطح کاه  باع  نتیجه در و آورد به وجود را بیشتری و جدید

 و حمل بر راحتی به همگی کشور، اجتماعی ساختارهایو  عادات و جامعه مصرو الگوی و فرهنگ

 و شده اجتماعی اهداو و خواسته ها در تغییر باع  جامعه فرهنگی رشد .گبارد می نقل تاثیر

 گیری تصمی  و مدیریت کارآیی، ارتقای. آورد می پدید ونقل تقاضای حمل در جدیدی های ظرفیت

 درآمد ک  اقشار بر ونقل حمل رشد از نامطلوب ناشی اثرات نقل، و حمل بخ  در صحیح و مناسر

 و مردم سطح رضایتمندی و کرده برقرار جامعه مختلف قشرهای میان را و عدالت میدهد کاه  را

 میدهد. افزای  هر زیربخ  در نیز را اجتماعی های مشارکت

 زیست حمل ونقل ومحیط متقابل تاثیر 4-۱۰

حمل  رشد به رو روند به توجه با . است محیط زیست بر تاثیر ونقل، حمل تاثیرات ترین مه  از یکی

 محیط بر منفی حمل ونقل اثر باره در هایی سیاست باید موتوری، نقلیه وسایل بی رویه رشد و ونقل
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جنبه  یک .داد قرار بررسی مورد جنبه چند از میتوان را بر محیط حمل ونقل تاثیر .کرد اتخاذ زیست

 گازهای انتشار میزان افزای  هوا، آب و کیفیت در تغییر باع  که است آالینده گازهای افزای  آن

 بر ایجاد عالوه که است صوتی های آلودگی دیگر جنبه  شود. می جو زمین شدن گرم گلخانه ای

 قرار تاثیر تحت را انسان آسای  و شود می نیز روانی و روحی مشکالت بروز باع  جسمی مشکالت

 زیستی بر تنوع تاثیر و شناسی زیبایی مسایل و ها ارزش قراردادن تاثیر دیگر، تحت بعد دهد. می

 سوخت از استفاده همانند. است تجدیدناپبیر مصرو منابع بخ ، این در دیگر مه  مسأله اما .است

 های زیرساخت گسترش مکانی علت به منابع  یعی دیگر و ها جنگل رفتن بین از فسیلی و های

 زمین. کاربری بر آن اثرات و ونقل حمل

 اوت زیست محیطی حمل ونقل بر توسعه پایدارآثار متف 5-۱۰

را  نهاستآفلور و روابط اکولوژیکی بین  اکوسیست   بیعی را که شامل فون و این تبعات عمدتا   

ارج نمودن خآن نیاز به از رده آلودگی های به نسبت کمتربرای مقابله با. مورد تعرض قرار می دهد

قبلی  نسبت به سوخت، دیزل های قدیمی و نیز جایگزین کردن سوختی مناسر که از آلودگی کمتری

اه آهن با یکی از ممترین عواملی که افراد ساکن درمجاورت خطوط ر، آلودگی صوتی. برخوردار باشد

 .شود دیگر اکوسیست  به نادر موجودات اجباری باع  کوچ و مهاجرت،که دست به گریبانند آن

 خاکریزی و خاکبرداری و همچنین عبور و مرور وسایط نقلیه فرسای  خاک ناشی از فعالیت

آن  های  بیعی و فرسای  خاک باع  از بین رفتن اکوسیست  پروژه اجرای  ول در که راهسازی

 تفکیک و. های  بیعی می باشد و آسیر پبیر شدن و حساس شدن آن اکوسیست  به محرک منطقه

دایی افتراق و ج های حیات وح  مجاور خطوط راه آهن ونی و مزارع و زیستگاهتخریر منا ق مسک

حیات  وو جزیره ای شدن بین یک اکوسیست  با کشیدن خط آهن از بین آن که خطر تصادم جانوران 

و خارج  تاثیر بر دانه بندی خاک و از بین رفتن تخلخل خاک. وح  را با قطارها افزای  می دهد

 .دگرد می موجر جلوگیری از رشد گیاهان و انقراض گونه های شاخص منطقه آن که شدن اکسیژن

 :ایحمل و نقل جادهآثار زیست محیطی  6-۱۰

 بیعی و محیط مصنوعی از خود  ای در محیطهای جادهبا توجه به تغییراتی که احداث زیرساخت   

و مواد معلق در هوا و های فراوان نظیر: صدور گازهای سمی گبارد و همچنین آلودگیباقی می

.)وایت لگ، ای عمیق و گسترده استکند، در خور مطالعههای صوتی فراوانی که ایجاد میآلودگی
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تغییر  ،های کشاورزی و اختالالت بیولوژیکیاز دست رفتن زمین آناکولوژیکی  تأثیرات.1( 138۵:۴8

تغییرات در منظر و  آلودگی آب، گباریفرسای  خاک و رسوب ،کشهاهای سطحی و زهدر آب

این سیست ، تأثیر فراوانی بر کاربری زمین و ارزش همچنین  .2(138۴:۴باشد)الما،  می اکوسیست 

که سطحی از زمین را برای تسهیالت حمل و نقل  ،شودزمانی این تأثیر آشکارتر میو گبارد. آن می

دهد بلکه الگوی فضایی کاربری را تغییر میاین تأثیر بالقوه نه تنها ، کنی به عنوان حری  راه تصرو می

ای از های جادهگاهی توسعه زیرساخت.گباردهای مجاور، تأثیر میدر کیفیت زندگی و ارزش زمین

خصوص در نقاط مسکونی و نواحی به .کندگبارد و آنها را در دو قسمت قطع میمیان جوامع می

 نظیر،ای عمده حمل و نقل جاده ه تاثیرات، و ه  چنین بشودشهری موجر گسیختگی اجتماعی می

 اشاره کرد. هاآب آلودگی،تصادفات هوا،تراک ، آلودگی

 خصوصیات و ویژگی های توسعه حمل و نقل محور 7-۱۰

 اختالط تراک ، نظیر فیزیکی خصوصیات بر توجه بر عالوه باید عمومی نقل و حمل بر مبتنی توسعه در

 نیز کیفی معیارهای به ها، باید خیابان وارتبا ات عمومی نقل و حمل رسانی خدمات کاربری، سطوح

 ش  که می شود ا الق ای توسعه به عمومی، نقل و بر حمل مبتنی توسعه رابطه این در شود. توجه

 .2 مداری پیاده دسترسی و تراک ، دیدگاه از مکان . کارایی1کند.  زیردنبال شرح به کیفی را هدو

 اقشار همه برای متنوع های فعالیت امکان و های سکونتی گزینه انواع برای ها انتخاب از غنی ترکیر

 به توجه با .خلق مکان۴در مکان   محیطی زیست و اقتصادی .تحقق ارزشهای اجتماعی،3جامعه  

 نق  میان تن  شامل مکان و گره میان تن  . حل۵موجود  وضع بهبود مردم، برای  راحی اصول

محله  در مکان عنوان یک به آن نق  و منطقه ای نقل و حمل شبکه در گره یک به عنوان ایستگاه یک

کاه   با هوا کیفیت بهبود متضمن پبیری زیست قابلیت ارتقای .3(21: 200۴)دیتمار و پوتیچا،

 خرده فروشی، مراکز به افزای  دسترسی جایی،جابه گزینه های افزای  فسیلی، های سوخت مصرو

 اقتصادی و اجتماعی امنیت و سالمت نیز و عمومی و فضاهای پارک تفریحی، و فرهنگی خدماتی،

 ۴. (12: 2002)بیلزر،کند می را تأمین بیشتر

                                                             
 
 
3 (Dittmar & poticha, 2004, p. 21-31 
4 (Belzer, 2002, p. 12 
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در توسعه حمل و نقل محور به موازات شکل گیری ایستگاه های حمل و نقلی موجر ایجاد مجتمع 

ک از ین مجتمع ها با هدو هایی با کاربری های تجاری، اداری و مختلط در ا راو آنها می شود، هر ی

محرک اصلی یا موتور توسعه عمل کرده و باع  توسعه، نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی خود می 

ی سرشار ناشی از این رشد در پیرامون ی حاصل شده از آن ارزش افزودهگردد که حداقل نتیجه

سعه را به همراه می آورد. ) ساناز ایستگاه ها است و واضح است که این ارزش افزوده، رشد، آبادانی و تو

راهکاری جهت دستیابی به توسعه شهری هوشمندانه(. به  ور خالصه اگر بخواهی   TODحق شناس، 

به فواید توسعه حمل و نقل محور اشاره کنی  می توان به فواید اقتصادی، زیست محیطی، ترافیکی، 

خانوار در ارتباط با حمل و نقل، اجتماعی شامل کاه  سفرهای درون شهری، کاه  هزینه های 

کاه  میزان آلودگی هوا و مصرو سوخت، حفظ و نگهداری منابع زمین، استفاده از انرژی های 

تجدید پبیر، سالمت بیشتر جامعه با افزای  تحرک آنها، فراه  ساختن مسکن با قابلیت استطاعت 

ویج دهنده انرژی های پاک و تجدید بیشتر برای اقشار مختلف جامعه، جلوگیری از پراکنده رویی، تر

 . 1(۴؛ 2002)آرینگتون،پبیر، توسعه پایدار در نظر گرفت.

 مزایای اصلی توسعه حمل و نقل محور عبارتند از:

 شیوه ای برای مدیریت و تعدیل تراک  ها برای رسیدن به یک تراک  باال و معتدل -1

 ایجاد کاربری های مختلط و گوناگونی فعالیتی -2

 بهبود کیفیت زندگی -3

 بهبود شاخص های کیفیت زندگی -۴

 دسترسی و تحرک پبیری بیشتر و راحت تر  -۵

  راحی بهینه شده به منظور تسریع حرکت پیاده ها -۶

 توجه به مکان هایی انعطاو پبیر به منظور تفریح، سرگرمی، کار  -۷

 ترغیر به استفاده بیشتر از وسایل نقلیه عمومی -8

 

                                                             
1 (Arrington, 2002, p. 4-5 
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 رسالت توسعه حمل و نقل محور و اهداف ۱-7-۱۰

 چارچوب در عمومی، نقل و حمل و کاربری زمین تلفیق بر تأکید با عمومی نقل و حمل بر مبتنی توسعه

 شرح است؛ بدین اهداو تحقق دنبال به پایدار محالتی ایجاد با رشد هوشمند و نوشهرسازی اصول

 جایی جابه برای متعدد های گزین ارایه آن،مسافران  تعداد افزای  و عمومی نقل و حمل از پشتیبانی

 کارهای متداول و ساز با عمومی نقل و حمل سامانه اختالط سواری،ه پیاده روی، دوچرخ همانند افراد

 بهبود محله، یک در سامانه تنوع برداری از بهره زمانی ه  ویژه به دسترسی و خرید کار، سکونت،

 متعدد مسکن های گزینه ارائه افزای  جباب، محالت و هامکان   ریق خلق از ساکنین زندگی کیفیت

 زندگی شیوه به یابی دست محیط، کیفیت  راحی باالبردن متفاوت، درآمدی های گروه با متناسر

 پی  و قابلیت پایداری افزای  و اقتصادی توسعه افزای  سواری، دوچرخه روی و پیاده اثر در تر سال 

 . 1(۶؛ 200۶)کانپبد،.توسعه روند پبیری بینی

 اثرات اجتماعی  منبعث از توسعه حمل و نقل محور ۱۰-7-2

نظریات  ستهد دواست. در این زمینه  تأملقابلفرهنگی آثار توسعه حمل و نقل محور -در بعد اجتماعی

ر معتقدند منبع شده از سیاست های توسعه حمل و نقل محو پرتراک  رفداران شهر  متضاد وجود دارد.

یت ها و ترکیر وسیعی از  بقات اجتماعی، کیفیتقوم، هافرهنگکه چنین شهری به دلیل تنوع 

هر پرتراک  همچنین در ش کند.و محیطی عادالنه ایجاد می ترامن، ترزنده، شهری برده باالزندگی را 

دالت اجتماعی عو درآمدی برای  شهروندان بیشتر و احتمال دستیابی به امکان عبور از مرزهای  بقاتی 

د در حالی ی مبکور عقیده دارنیهنظرباشد،  رفداران تر مییقوگباران یاستسبرای برنامه ریزان و 

های یتعالفزمان و انرژی برای  ازنظرای را ینههزک که محالت پرتراک  مرکز شهر تلفیق کارآمد و 

خاذ کرده و بصری نوعی یکنواختی را ات ازنظرآورند. محالت ک  تراک  یماقتصادی فراه   اجتماعی و

 آور هستند. مألیجه درنت

ی نیز وجود دارند که اعتقادشان بر این است که اثرات ایجاد شده اعدهدر مقابل این نظریات تراک  گرا 

جر افزای  تراک  ساختمانی از سیاست های اعمال شده توسط مفهوم توسعه حمل و نقل محور مو

است  هاآنمی شود که فروش درصدی از خدمات عمومی شهروندان بر دیگران بدون کسر رضایت 

. همچنین افزای  تراک  موجر باال رفتن شودمیتلقی  هاآنیرمستقی  از حقوق غکه این نوعی سرقت 

محدود ساختمانی شده. تراک  ساختمانی که موجر افزای  و تراک  واحدهای مشاع در یک بلوک 

                                                             
1  (Canpzd, 2006, p. 6 
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حری  خصوصی و خانوادگی افراد و پایمال نمودن استقالل و هویت  جانبههمهضمن نقض مداوم و 

به دلیل نداشتن  جمله ازو  یجواره ی هامزاحمت، موجر تشدید انواع هاآنشخصی و خانوادگی 

در یک فضای اجتماعی موجر انواع برخوردهای خواسته و  شدهکنترلو  شدهبینیپی  هایظرفیت

آثار گردد. سنی یک واحد مشاع می هایردهو ضد تربیتی بین  بداخالقیو  فرهنگی ضدناخواسته 

حاصله از سیاست توسعه حمل و نقل محور بر مقوالتی مانند میزان آرام ،تنوع  اجتماعی فرهنگی

یفیت زندگی فردی و اجتماعی باکبیشتر  کهسایر مواردی فرهنگ، امنیت، عدالت، اشراو، نظارت و 

 یابد. یمباشد نمود مرتبط می

 اثرات اقتصادی منبعث از توسعه حمل و نقل محور ۳-7-۱۰

بر عامل تراک  در محدوده های پیرامونی ایستگاه   اثرات اقتصادی منبع  از توسعه حمل و نقل محور

دنبال آن با افزای  تراک  ساختمانی مولفه های: درآمدهای های حمل و نقلی تأثیر گبار است که به 

ی توجهقابلشهری، قیمت زمین و مسکن و کاربری زمین نیز تغییر های یرساختزی ینههزشهرداری، 

 داشته اند.

های ارائه کننده خدمات حمل و نقلی و ه  برای بخ   تأمین منابع مالی یک چال  ه  برای دستگاه

 گونه خدمات است. یک مسئله اساسی این است که هزینه های سیست  این خصوصی تأمین کننده

های حمل و نقل اغلر نسبت به سایر هزینه ها اولویت زیادی کسر نمی کنند و ه  باع  به تعویق 

رویکرد توسعه حمل و نقل محور مورد کته ای که در افتادن اجرای پروژه های مرتبط می گردد. ن

بح  مالحظات اقتصادی است. بدین  مفهوم قابلیت اجرایی شدن را داشته باشدتوجه قرار گیرد تا این 

پروژه ها باید از توجیه اقتصادی برخوردار باشند و منافع  وی های حمل و نقل مفهوم که کلیه فعالیت

هایی  اجرای آن بی  از هزینه های آنها باشد. بح  مصرو انرژی، ایمنی، محیط زیست از دیگر بح 

. همچنین بح  عرضه و تقاضا از شهری باید در نظر گرفته شودحمل و نقل مبح   است که در

 که مفهوم بدین. باشد بحثهای مه  دیگری است که مورد نظر کارشناسان اقتصادی حمل و نقل می

 وری بهره افزای  نهایت در و باشد داشته تناسر موجود تقاضای با که کنی  ایجاد را امکاناتی چگونه

 کلی های دهی جهت تماما که است کشور نقل و حمل از بخ  این ضروریات از خدمات ارتقاء و

یقینا تدوین برنامه های راهبردی مستلزم  .ردی برای سازمان را مشخص می کندراهب  برنامه

های با چال  در ایران باشد که در حال حاضر این موضوع  برخورداری از یک ساختار منسج  می

 .جدی مواجه است
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 حمل و نقل و اثرات زیست محیطی 8-۱۰

ی پایدار است که در این زمینه های رسیدن به توسعهونقل غیر موتوری: یکی دیگر از روشحمل

های غیر موتوری شود به عنوان نمونه تغییر تواند سبر تشویق و استفاده از شیوه راحی محیط می

زنی و دوچرخه سواری برای لبت و تشویق قدمها و معابر عبور و سبر ایجاد جبابیت  منظر،  فعالیت

بایست شرایط مطلوب آن فراه  شود از گردد. که می های محیط ا راو می بردن و کشف زیبایی

-های دوچرخه راه .کرداشاره ، )، دوچرخه سواری، پیاده(توان بهجمله حمل و نقل غیر موتوری می

توان به مسیر درجه سه  می ؛ز جمله آنا ،گردد سه نوع مختلف تقسی  بندی می سواری که به

، مسیر درجه یک دوچرخه )خط دوچرخه(دوچرخه سواری، مسیر درجه دو دوچرخه سواری

از حمل و  نوع این در تهران با مشارکت بخ  خصوصی. کرداشاره  ، )دوچرخه رو یا راه مجزا (سواری

سایل نقلیه همگانی به جای استفاده استفاده از و .گرددنقل به عنوان یک برنامه بلند مدت دنبال می

و در برخی از کشورها قطار  BRTهای  از وسایل شخصی: در این زمینه استفاده از مترو و اتوبوس

سبک شهری، منوریل علی الخصوص در کالنشهرها به دلیل قیمت پایین مدنظر است همچنین افراد 

جویی در وقت و هزینه برای فرار از ترافیک بیشتر مایل به استفاده از این وسایل هستند. باع  صرفه

 .شودهره وری و کارایی عملکردی میسفر افزای  ب و کاه  صدمات وارده به محیط زیست و ایمنی در

 

 در شهرها  تأثیر حمل و نقل عمومی  بر فعالیت فیزیکی ۹-۱۰

زندگی مدرن و فواصل زیاد بین محدوده ها موجر افزای  هر چه بیشتر زندگی سکنی یافته و بدون 

ی تحرک شده است. عوامل مختلفی در در تضعیف فعالیت های فیزیکی از جمله استفاده از خودرو

شخصی،  والنی بودن مسافت ها، کمبود وقت و شرایط نامناسر اقلیمی تأثیر دارند. این عوامل موجر 

کاه  قابل توجه فعالیت های فعالیت های فیزیکی می شوند. به منظور ارتقاء و ایجاد سبک زندگی 

به منظور فعال در توسعه حمل و نقل محور، یاز ضروری به سرمایه گباری دولت در ایجاد تسهیالت 

سفرهای بدون ماشین به خصوص در شرایط آب و هوایی بد را ایجاد کند. با افزای  استفاده از اتومبیل 

های شخصی موجر کاه  فعالیت های شهری از قبیل پیاده مداری، حمل و نقل عمومی، دوچرخه 

سطح محله جایی در سواری شود. بدین ترتیر باید سعی شود در محله های شهری مقیاس های جابه

 را به صورت پیاده و یا دوچرخه سواری حفظ شود. 
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 دقیق شناخت با که است معایبی و مزایا صفات، دارای شهری نقل و حمل های سیست  انواع از هریک

 مصرو نظر از یافت. استفاده از دوچرخه در مقیاس محله دست آنها از بهترین ترکیر به توان می آنها

 معادل تقریباً مسافتی  ی آن برای راندن انسان که انرژی ای و است، نقلیه وسیله باصرفه ترین انرژی

 یکصد ساخت برای الزم انرژی .است بنزین لیتر یک باانرژی برابر فقط می کند، صرو کیلومتر ۴00

 در کوتاه های پیمودن مسافت برای دیگر، سویی است. از برابر خودرو یک تولید با انرژی دوچرخه

است.   بیشتر نقلیه وسایل دیگر سرعت متوسط از دوچرخه متوسط سرعت کیلومتر( غالباً ۶شهرها )تا 

کند. در می اشغال کمی فضای نقلیه وسایل سایر به نسبت دوچرخه نیز شهر فضای اشغال نظر از

جا راحتیبه را دوچرخه 1۵ به نزدیک توانمی شود،می گرفته نظر در خودرو یک توقف برای که فضایی

 و است شهری نقل و حمل سامانه کل از بخشی دوچرخه بنابراین . 1(۵۴؛ 199۵)شیخ االسالمی،داد. 

 .است محیط زیست با و متناسر سال  روی،پیاده مانند

 رابطه فرم شهری و حمل و نقل عمومی ۱۰-۱۰

نظرگاهی  به منظور درک بهتر مفهوم توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی و ارائه تعریفی از آن از

نجام شده امتفاوت، در اینجا الگوهای رابطه بین حمل و نقل عمومی و فرم شهری که در بررسی های 

ری و شبکه (، به عنوان یکی از محققان برجسته در زمینه رابطه توسعه شه1998توسط رابرت سرورو )

ود. شلیل می حمل و نقل عمومی پیشنهاد شده است، به  ور خالصه مورد بررسی قرار گرفته و تح

معرفی  وی در مطالعات  چهار الگوی ارتباط حمل و نقل عمومی و فرم شهری در سطح منطقه ای را

قه ای می کند: وی در مطالعات  چهار الگوی ارتباط حمل و نقل عمومی و فرم شهری در سطح منط

 را معرفی می کند:

د دارن که در زمینه ساخت شهرهای انطباقی: کالن شهرهایی با محوریت حمل و نقل عمومی وجو

خطوط ریلی برای هدایت رشد شهری در جهت تحقق اهداو بزرگ تر اجتماعی مانند حفاظت از 

فضای باز و ایجاد توان خرید واحد مسکونی برای همگان، در مجتمع هایی با دسترسی ریلی، سرمایه 

شهری به سمت گره ها و  به این معنی، در این الگو، توسعه.  2(۶، 1998)کرورو، گباری می کنند.

های حمل و نقل عمومی حرکت می کند، به گونه ای که مشخصه متمایز کننده شهرهای ایستگاه

شکل گرفته براساس این اگو، حمایت آنها از حمل و نقل است. حمل و نقل انطباقی: برخی از جوامع، 

                                                             
1 (Sheikhlislami, 1995, p. 54 
2 (Cervero, 1998, p. 6 
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تجوی انطباق خدمات حمل و الگوهای رشد با تراک  اندک و پراکندگی زیاد را پبیرفته اند و در جس

 نقل عمومی و فناوری هایی برای ارائه خدمات به این محیط هستند. 

در این الگو با قبول پراکندگی موجود، حمل و نقل عمومی به سمت توسعه های شکل گرفته حرکت 

؛ 200۴)دیتمار و اوهلند،می کند. این الگو، به دلیل تشویق گسترش افقی مورد انتظار قرار گرفته است.

12.)1 

 الگوی تلفیقی )شهرهای انطباقی و حمل و نقل انطباقی(: ۱۱-۱۰

شهرهایی همچون مونیخ، اتاوا و کوریتیبا به عنوان شهرهای تلفیقی دیده می شوند، چرا که توانسته 

اند به توازنی کارآمد میان توسعه متمرکز در  ول مسیرهای اصلی حمل و نقل عمومی ))شهر انطباقی( 

انطباق حمل و نقل عمومی )حمل و نقل انطباقی( برای ارائه خدمات موثر به حومه های شهری یا و 

الگوی تلفیقی اغلر باع  شکل گیری شهرهای .  2(13؛ 1998)کیرویرو،.خارج شهری دست یابند

چند مرکزی می شود و می تواند از پتانسیل های موجود حمل و نقل عمومی و زمین های قابل ساخت 

 اده بهینه نماید.استف

قل نشهرهای دارای هسته مرکزی قوی: شهرهایی همچون زوریخ و ملبورن به صورت موفق، حمل و 

آه  سازی ی مرکزی شهر ادغام کرده اند. این کار با فرعمومی و توسعه شهری را در بستر محدوده

بک سا و خطوط ای مرکر ازترامواهخدمات حمل و نقل عمومی به صورت متمرکز در ا راو سامانه

ده اند که شراه آهن شهری ایجاد شده است. در چنین مکان هایی، شبکه ترامواها به گونه ای  راحی 

از  . (1۶؛ 1998)کیرویرو،.در منظر خیابان ها در ترکیر با  عابران و دوچرخه سواران قرار می گیرند

ا در هسته ی و خرده فروشی هجمله برتری های این الگو، که در آنها سه  زیادی از مشاغل منطقه ا

ومی و احیا های مرکزی شهر قرار دارند، ایجاد ترکیر موفقیت آمیزی از پشتیبانی از حمل و نقل عم

بی جهت و بازآفرینی منا ق مرکزی شهر است.  الگوهای چهارگانه ارائه شده باال، چارچوب مناس

و نقل  د فرم شهر و سامانه حملتحلیل وضع موجود شهرها، مقایسه آنها و پی  بینی شیوه برخور

 عمومی را در اختیار قرار می دهد.

 

                                                             
1 ( Dittmar & Ohland, 2004, p. 9-12 
2 (Cervero, 1998, p. 13 
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