
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تاثیرگذاری بر رفع معضالت شهری و یروادهیپ

 شماره پنجم

  1400آذر  

ونقل پاکماهنامه دیجیتال حمل  

 یروادهیپ ارتقاء یبرا ازهایسلسله مراتب ن 

که با سطوح  روی،متناسب با پیاده یشهر یطراح یهایژگیو

 یروپیادهکه در حال  یبسته به فرد ،مطابقت دارند فوق هرم

 یبرا امکاناتی که. به عنوان مثال، خواهد بوداست متفاوت 

 یکه رو یشخص یممکن است برا وجود داردفرد توانمند  کی

 هاابانیسطح، خ نیترییدر ابتدامطلوب نباشد. است  لچریو

 یروادهیپ تیقابل یکیزیو از نظر فداشته « قابلیت تردد» دیبا

 رد دیبا هاابانی، خیروادهیپ به منظور ارتقاءداشته باشند. 

 استفاده، یبرا بودن مناسب ،یمنی، ایدسترس هایمولفه

، بخشتجربه لذت کی جادیو ا رویپیاده یبرا یراحت احساس

به طور  دیمردم با گر،یعبارت د به .باشند مطلوبیت داشته

 (.1) دهند حیترج یرا به رانندگ یروادهیمکرر پ

 ادجیا داریونقل پاحمل مرتبط با یهاحلراه افتنی یرا برا هاییچالش ،یدر مراکز شهر تیجمعتراکم  شیو افزا یگسترش شهر

 ،یرحل شهراه یک عنوانبه یروادهیپ ءارتقا. نمایدحفظ  نیز ساکنان را یراحت ،یاگلخانه یکه ضمن کاهش انتشار گازها کندیم

ش به کاه ازیو ن از یک سو یو استفاده از خودرو شخص تیبه مالک لیدر تما انهیفردگرا قیعال نیب یو عمل یمفهوم یهاتنش

  .دهدیم کاهشاز سوی دیگر را ونقل بر حمل یمبتن انرژی مصرف

 غازیآهای پایدار بوده و روی و فعالیت بدنی، انگیزه اصلی برای تغییرات اساسی در شهرها و زیرساختدهد پیادهها نشان میبررسی

 (.2) باشدیروزانه م انجام سفرهای جهتبه خودرو  یکاهش وابستگدر  یرفتار راتییتغ جادیا برای

 سالمت 
 یاذهن، تصادفات جاده بدن و سالمت یبه معنا یروادهیپ 

هوا است. با توجه  یاز آلودگ یناش هایبیکمتر و کاهش آس

مورد از هر  کیدر حال حاضر باعث  هوا یآلودگ نکهیبه ا

 ییایاز مزا یکی نیشود، ا یسراسر جهان م درمرگ  مورد8

 گرفت. دهینادآن را توان یاست که نم
 زیستمحیط 

. دباشمی کمتر آلودگی انتشار یبه معنا شتریب یروادهیپ

در  2CO آالینده انتشار ساالنه میزان درصد از 25حدود 

مربوط  ،هاآالینده مجموع درصد از انتشار ساالنه 15جهان و 

 همچنین الزم به ذکر است .نقل استوحملبه بخش 

 ،نقلوحملبخش  شده درتولید هایآالیندهدرصد از  72

 .باشدمی یانقل جادهوحمل مربوط به

 اجتماعی ابعاد 

کنند. یم جیعدالت را ترو ،یروادهیپ با قابلیت ییشهرها

نظر که صرف دهدیامکان را م نیخوب به همه ا یروادهیپ

 کنند. در ییجوسفر صرفه یهانهیاز سطح درآمد، در هز

اند، همه شده یطراح یروادهیپ یکه برا ییشهرها ساختار

 یدسترسشهری  هیبه خدمات اول یتوانند به راحتیمافراد 

 (. 1د )باشن تهداش

 

 هامحله سازییاعیان 
 ارتقاءها را زندگی در محلهتواند کیفیت می یروادهیپ تیبهبود قابل 

ها و خانه متیبها و قاجاره شیافزابه منجر  است نممکاما  ،دهد

 .رددگ یمقرون به صرفه قبل یهادرآمد از محلهکم یهاحذف خانواده
 نقل عمومیووابستگی به حمل 

ونقل حمل ستمیس کیبه  مناسب، یروادهیپ یتقابل با ییشهرها

قل ونکه حمل ییهاموثر )و بالعکس( وابسته هستند. در مکان یعموم

 یگو رانند یروادهیپ نیپر کردن شکاف ب یبرا یقابل اعتماد یعموم

 خودرو محوری به وجود خواهد آمد.افزایش ، شته باشدوجود ندا

 رویکرد جامع 

 بدون آن، روی نیاز به یک رویکرد جامع دارد وبهبود و ارتقا پیاده

 رسد. به طور مثالمقیاس گسترده، دشوار به نظر میدر تاثیرگذاری 

ها ممکن است کار آسانی باشد، اما برطرف روپاکسازی سطوح پیاده

خیزی که ارتباط کردن برخی مسائل اجتماعی، نظیر میزان جرم

 . خواهد بودروی دارد، دشوار مستقیمی با میزان پیاده

 تکرار مجدد 

روی در شهرها وابسته پیاده اختاستراتژی و هزینه برای توسعه زیرس

های هر شهری متفاوت است. به همین جهت یک به ماهیت و ویژگی

 (.1رای همه شهرها پاسخگو نخواهد بود )ب رویکرد مشابه توسعه

 

    

 

 

 

 

  شده وروزانه محسوب  یدر سفرها ییجابجا یها وهیاز ش یکی یروادهپی

  .شودیانجام م ادهیکشور به صورت پ یدر شهرها یفعل یدرصد سفرها ٣٠تا  25

 یشهرهابرخی از در  یحتو  رفتن مناسب است ادهیپ یبرا اری( بسقهیدق ۶متر )حدود  5٠٠ ریز یها فاصله

 .کنندیم یزیربرنامه یروادهیپ ی( را براقهیدق 12) لومتریک 1تا فواصل  ایدن شرویپ

 در شهرها یروادهیپ یتقابل ءها جهت ارتقامحدودیت 

 

    

 

 

 

 
 یروادهیپ یتقابل با ییشهرها وجود یایمزا 

 

 

1-https://thecvcollective.com/blog/2021/03/30/walkable-cities-what-you-need-to-know-about-these-green-cities/ 

2-Abdulla Baobeid et al, (2021), “Walkability and Its Relationships with Health, Sustainability, and Livability: 

Elements of Physical Environment and Evaluation Frameworks.” 

    


