
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقل پاکوافزاری، گامی اساسی در جهت توسعه حملاقدامات نرم 

هجدهمشماره   

  1140  دی

ونقل پاکماهنامه دیجیتال حمل

اقدامات سرفصل رسانی همه در و اطالع ها، کمپینها، آموزشها، نمایشگاهنرم افزاری است. همایش اقدامات نیازمندای هر برنامه توسعه

الزم را  هایمواقع مردم از امکانات شهری خود آگاهی ندارند، آموزشاز و بسیار مهم هستند. در بسیاری گیرند افزاری قرار مینرم

ها که در سالمت، بهبود هوای به اهمیت استفاده از این گزینه افراد، ب و کافی نشان داده شودند و اگر به این موارد توجه مناساهندید

 .شوندمیشهرها در بلند مدت و کاهش آالینده های صوتی تاثیر دارد آگاه 

صورت پذیرفته نقل پاک وهای گذشته و در بسیاری از شهرهای کشور، اقداماتی در جهت معرفی، توسعه و حمایت از حملدر سال

است که الزم است این اقدامات به صورت پیوسته، فراگیر و موثرتر اجرا شود.

دارند. را ونقلهای پاک و فعال حملشهرهای کشور پتانسیل زیادی برای ترویج شیوه

این روزها که آلودگی هوا گریبان بسیاری از شهرها را گرفته فرصت خوبی است که بار دیگر یادآوری کنیم

جا شد.های دیگری نیز جابهبه غیر از خودروی شخصی با روششود که می

"افتیمشاور ره نیمهندس رعاملیزاده، مدحسن یمهد"

 منابع:
Path partnership for active travel and health. Make way for walking and cycling / 

PATHFORWALKINGCYCLING.COM 

 ونقل پاکها و حملکمپین

 در برخی از کشورها موردی اقدامات

یاکلمب، های بوگوتافرهنگ در خیابان

بوگوتا هر  معابراز مایل 75از بیش

تغییر رده شنبه به سمت سیلویا یک

از اهالی  نفر میلیون1.5و  عملکردی داده

سواری دوچرخهیا  و رویپیادهبرای بوگوتا 

از کنند. در شهری با بیشمیاز آن استفاده 

هزار  600نبود میلیون جمعیت، 7

تغییری شگرف به حساب ، نقلیهوسیله

 از آمده و عمالً اقدامی در حمایت

 شود.ونقل پاک محسوب میحمل

 ، اروپابرهای باردوچرخه

اروپایی با های باربر یک پروژه دوچرخه

های وری از دوچرخهایش بهرههدف افز

شرکت  22با همکاری  که بودند باری

جمله مراکز تحقیقاتی،  ازمختلف 

های غیر دولتی و مراکز صنعتی سازمان

های ها و طرحدر راستای افزایش برنامه

اندازی شدند.اشتراکی راه

استرالیا،بنیاد قلب

جهت  گذشته درسال 23این بنیاد از 

ر دامی پیادهو حمایت از جامعه توسعه

هدف از تأسیس این  تأسیس شده است.

 هایسازی استرالیا از بیماریبنیاد عاری

باشد. برنامه متخصصان فعالیت قلبی می

وی رهای پیادهبدنی و سالمتی، ایجاد گروه

ها، در راستای از طریق ایجاد کمپین

باشد.کمبود فعالیت بدنی می جبران

ر افراد دسبک زندگی در نتیجه تغییر تکامل تکنولوژی و 

سراسر جهان، مردم را به زندگی با سرعت باالتر که اغلب با 

کند. این شیوه تشویق می ،ونقل موتوری همراه استحمل

ناپذیری برای جامعه دارد. یکی از این بعات جبرانتزتدگی 

های دنی افراد است که باعث بروز بیماریبموارد کاهش فعالیت 

های متنوع و را با چالش گوناگونی شده است و جوامع انسانی

اسخ پ توانند لزوماًعلوم مهندسی نمی رو کرده است.سختی روبه

، اشندبداشته  هابرای ایجاد تغییر فعالیت بدنی انسانمناسبی 

های الزم وجود داشته باشد، اما زیرا ممکن است زیرساخت

 یا عدم، عدم وجود انگیزه و رسانی ناکافیاطالعبه علت  مردم

 از امکانات موجود استفاده نکنند. استفاده،توانایی برای 

هایی جهت کمپین ،برطرف نمودن این مسئلهراستای  در

یکی از  سواری ایجاد شده است.روی و دوچرخهترویج پیاده

که مخفف سه  ام داردن IMBر رفتار، یهای تغیترین مدلرایج

 است. اطالعات، انگیزه و رفتاری کلیدی کلمه

اطالعات شامل دانش مرتبط در  :(Information) اطالعات -

، ضرورت مقابله با آن و ابزارهای موجود سئلهماهیت م خصوص

ل نقوبدانند حمل دیبه طور مثال افراد بابرای انجام آن است. 

  محیط زیست دارد. ها وسالمت آن ری بریپاک چه تاث

فردی و  شامل انگیزه انگیزه :(Motivation) انگیزه -

های مثبت و منفی نسبت به اجتماعی است که شامل نگرش

به طور مثال افراد باید  رفتار، مزایا و یا معایب درک شده است.

 ها احساسی مسئوالنه داشته باشند.در جهت کاهش آالینده

های رفتاری به این موضوع مهارت :(Behavior) رفتار -

ابزارهای فیزیکی، ذهنی و شود که آیا فرد دارای مربوط می

به طور مثال افراد  فنی برای انجام رفتار جدید است یا خیر.

نقل پاک را داشته باشند وهای حملباید دسترسی به زیرساخت

 تا از آن استفاده نمایند.

های آلودگی، ایمنی، سالمتی توانند در حوزهاین سه مولفه می

.داشته باشندی اثرگذاری بیشتری ژو انر


