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ضرورت پرداختن به ترابری شهري و مشكالت و چالش هاي فراروي آن، يكي از مهمترين مفاهيم در رويكردهاي مديريتي مبتني بر 
توسعه ی پايدار شهري است كه ضمن ايجاد بسترهاي خدمات رساني بهتر درحوزه ی ترابری، تالش دارد تا پيامدهای احتمالي ناشي از 
گسترش نابخردانه ناشي از نگاه غيرعلمي به اين مهم را كاهش دهد. بر اين اساس، نمي توان انتظار داشت كه در يك رويكرد دانش 
بنيان و عملي مقوله ی مديريت يكپارچه ی شهري و حكمروايي مطلوب شهرهاي كشور، بدون تعمق و تأمل در حوزه ی ترابری به كمال 
مطلوب دست يابد. اين شماره ی ماهنامه ی شهرداريها به موضوع حمل ونقل شهري اختصاص يافته است كه اميد است مورد توجه 

شهرداري ها و جامعه ی دانشگاهي و حرف هاي كشور قرار گيرد.

هوشنگ خندان دل
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پیش درآمد:
منجر  شهرنشینی  توسعه ی  سريع  روند 
نظیر  زيرساختها  برای  تقاضا  افزايش  به 
ايجاد  و  برق  آشامیدنی، شبکه  آب  تأمین 
است. عدم  گرديده   ... و  ترابری  امکانات 
موازی  مديريت  يا  موجود  کفايت سیستم 
نیز  شهری  ترافیک  مديريت  بخش  در 
و  تقاضا  بین  فاصله  افزايش  موجب 
است.  گرديده  ترابری  امکانات  عرضه ی 
توجه  قابل  افزايش  آمد و شد،  مشکالت 
تصادفات،  افزايش  جا به جايی،  زمان 
آلودگی صدا و نزديک شدن میزان آلودگی 
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تبعات سامانه ی ترابری ناپايدار در مناطق 
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همگانی يکی از راه های مؤثر برای کاهش 
به  می تواند  آن  توسعه ی  است  ترافیک 
روش های  اما  منجر شود،   پايدار  ترابری 
ايجاد  راستای  در  پیش رو  و  شده  اتخاذ 
بحث  جای  روان  و  پويا  ترابری  سیستم 
ماهنامه  شماره  اين  میزگرد  در  دارد. 
ترابری  »مديريت  باموضوع  شهرداريها 
شهری« مشکالت و راهکارها را به چالش 

کشیده ايم شرکت کنندگان عبارتند از: 
در  دکتر  پور،  امیری  مهدی  محمد   
شرکت  مشاور  حمل و نقل،  برنامه ريزی 

واحد اتوبوسرانی تهران
ارشد  کارشناس  سرحدی،  آرش   
دانشگاه  مدرس  و  ترابری  برنامه ريزی 

جامع علمی - کاربردی
ارشد  کارشناس  شیرازی،  امینی  حامد   
ترابری  گروه  مدير  و  ترابری  برنامه ريزی 

و ترافیک مرکز مطالعات برنامه ريزی شهری و روستايی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
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می کنم  خواهش  امیری پور،  دکتر  آقای   :
درباره ی  و  کنید  تعريف  را  تقاضا  و  عرضه  مديريت 

اهمیت و ضرورت آن توضیح دهید.
امیری پور: مديريت ترابری شهری و مديريت عرضه و تقاضا 
در  آن  برای  كاملی  تعريف  نمی توان  و  است  دسته بندی  يك 
می توان  را  كالن  سطح  در  ترابری  مديريت  مثاًل  گرفت؛  نظر 
جای  در  و  كرد  تقسيم بندی  تقاضا  مديريت  و  مديريت عرضه  به 
هم  می تواند  كه  كرد  مطرح  را  همگانی  ترابری  می توان  ديگر 
به  تقسيم بندی ها  تقاضا.  مديريت  هم  و  باشد  عرضه  مديريت 
سياست  از  بخشی  اجرای  معمواًل  هدف  دارد.  بستگی  ما  هدف 
عرضه  مديريت  شود:  می  تقسيم  دسته  دو  به  ترابری  هاست. 
اعمال  زمينه  اين  در  مختلفی  سياست های  و  تقاضا  مديريت  و 
و  معابر  شبكه ی  همگانی،  ترابری  تسهيالت  مديريت  می شود. 
تأمين  می گويند  بعضی ها  و  است  عرضه  مديريت  همان  كه   ...
عده  اما  است.  عرضه  مديريت  همان  همگانی  ترابری  زيرساخت 

ای معتقدند كه تأمين زيرساخت در راستای مديريت تقاضاست.
حذف  برای  برنامه ها  و  سياست ها  از  مجموعه ای  حصاری: 
ترابری  سمت  به  آنها  هدايت  و  سفرها  كاهش  زائد،  سفرهای 
می گويند.  تقاضا  و  عرضه  مديريت  را  زيست  محيط  با  سازگارتر 
اين  البته  باشد.  غيره  و  همگانی  ترابری  می تواند  برنامه ها  اين 

تعريف كلی است.

اهمیت  بگويید  لطفا  حصاری  مهندس  خانم    :
اين  به  بايد  ها  شهرداری  چرا  چیست؟  موضوع  اين 

بپردازند؟ موضوع 
ترابری  های  سامانه  مديريت  در  بحث  مهمترين  حصاری: 
كل  كه  است  مشكلی  اين  البته  و  تقاضاست  و  عرضه  مديريت 
كشور با آن درگير است و كارهايی نيز در اين زمينه انجام شده 
است، ولی موضوع مهم تر اين است كه سياست های ما بيشتر بر 
توسعه ی عرضه  متمركز است. وزارت كشور و سازمان شهرداری ها 
توسعه ی  روی  سياست هايشان  بيشتر  هستند،  ترابری  متولی  كه 
مترو.  و  تاكسيرانی  اتوبوسرانی،  توسعه  مثل  است؛  بوده  عرضه 
عرضه  توسعه  سياست های  اتوبان صدر.  كردن  طبقه  دو  همچنين 
شايد  بود.  نخواهند  پاسخگو  نباشد،  سياست ها  ساير  با  همراه  اگر 

بايد  يعنی  خير؛  دراز مدت  در  اما  باشد،  داشته  تأثير  كوتاه مدت  در 
وجود  هم  محدوديت هايی  عرضه،  توسعه ی  سياست های  كنار  در 
داشته باشد و در غير اين صورت يا بهبود نمی بخشد يا حتی آن 

را بدتر هم می كند.
كه  بود  اين  مهندس  خانم  منظور  می كنم  فكر  سرحدی: 
بيشتر راهكارهايی كه ما برای مديريت ترابری در نظر گرفته ايم 
يعنی هميشه  است؛  بوده  و روش های سنتی  بر سياست ها  مبتنی 
با  است  كرده  ايجاد  تقاضا  افزايش  كه  را  مشكالتی  خواسته ايم 
افزايش  راستای  در  كه  جديد  معابر  شبكه ی  و  تسهيالت  ايجاد 
عرضه  مديريت  بحث  نتيجه  در  و  كنيم  جبران  هستند.  عرضه 
به  هميشه  است  ترابری  مديريت  در  مهم  مباحث  از  كه  تقاضا  و 
چون  نيست؛  جوابگو  مطمئنًا  كه  است  شده  ختم  عرضه  افزايش 
افزايش  نيز  تقاضا  آن  پی  در  دهيم  افزايش  را  عرضه  كه  هرقدر 
استفاده ی  كه  را  مديريتی  روش های  است  بهتر  پس  يابد؛  می 
بهينه از تسهيالت و ظرفيت های موجود است به كار ببريم كه در 
قالب عرضه و تقاضا شكل می گيرد و اقدامات خوب و گوناگونی 
راستای  در  كه  اقداماتی  داد.  انجام  توان  می  زمينه  اين  در  نيز 
كاهش تقاضا و افزايش عرضه باشد، اما نبايد عرضه را به تنهايی 
زمان بندی  مثاًل  كنيم؛  مديريت  را  آن  بايد  بلكه  دهيم،  افزايش 
كنيم،  مديريت  را  ترافيك  بزرگراه ها  در  كنيم.  بهينه  را  تقاطع ها 
كه  هم  ها  روش  برخی  و  كنيم  اصالح  را  مهندسی  های  طرح 
توأم هستند و انجام جداگانه ی روش ها انتظارات ما را به درستی 

برآورده خواهد كرد.
به دنبال چند چيز  از روش های مديريتی  استفاده  با  امینی: ما 
هستيم  اين  دنبال  به  بيشتر  تقاضا  مديريت  زمينه ی  در  هستيم. 
مجموعه ای  با  تقاضا  مديريت  در  يعنی  كنيم؛  حذف  را  سفر  كه 
در  اما  نماييم،  اضافی جلوگيری  از سفرهای  از مسائل ساختاری، 
مديريت عرضه دنبال اين هستيم كه شيوه يا زمان سفر را تغيير 
مناسب    تری  شكل  به  داريم  كه  تسهيالتی  از  همچنين  و  دهيم 
آن  پيشرفته ی  كشورهای  حتی   1970 دهه ی  در  كنيم.  استفاده 
زمان دنبال اين بودند كه عرضه را گسترش دهند، خيابان سازی 
اواًل  ديدند  مدتی  از  بعد  دهند.  گسترش  را  معابر  عرض  و  كنند 
رشد وسايل نقليه، سريع و فراتر از پيش بينی آنان بود و همچنين 
به  كه  شدند  متوجه  و  برخوردند  اقتصادی  مشكل  به  كشورها 
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دوباره  دهند،  می  گسترش  را  ها  خيابان  كه  نسبت  همان 
خيابان ها اشباع از خودرو می شوند و مجبورند كه مجدداً 
از اين رو در زمينه ی مديريت ترابری  خيابان سازی كنند؛ 
كار كردند و فهميدند كه بايد روی آن سرمايه گذاری كنند. 
در  آمد.  وجود  به  تقاضا  و  عرضه  مديريت  ترتيب،  اين  به 
تعريف  در يك جمله  را  مديريت عرضه  بخواهيم  اگر  واقع 
مديريت  و  است  موجود  امكانات  از  مناسبتر  استفاده  كنيم، 
تقاضا اين است كه روی تقاضای سفر كار كنيم و تقاضای 
فكر حذف  به  شايد  تقاضا  مديريت  در  دهيم.  تغيير  را  سفر 
چند  خود  كه  است  تقاضا  كاهش  هدف  ولی  نباشيم،  سفر 
حالت دارد؛ يا بايد شيوه های سفر را تغيير دهيم كه با اين 
حال تقاضا كم نمی شود؛ بلكه نحوه ی سفر و مدل خاصی 
را  زمان سفر  است كه  اين  ديگر  راه  كند.  تغيير می  آن  از 
كم  تقاضای سفر  تعداد  نيز  اين صورت  در  كه  دهيم  تغيير 
در  مثاًل  يعنی  كند،  می  تغيير  آن  زمان  بلكه  شود،  نمی 
بعضی شهرها به جای اين كه سفرهای شهری در ساعات 
می  انجام  اوج  غير  ساعت  در  شوند،  انجام  شد  و  آمد  اوج 
كه  است  اين  تقاضا  مديريت  های  روش  از  بخشی  شوند. 

تعداد سفر را كاهش می دهند؛ مثل دوركاری.
از  امیری پور: در اصل حذف، تغيير و پكيج كردن سفر 

شيوه های رايج است.
حصاری: اگر طول سفر را كم كنيم، در جهت سياست های 
خودروی  با  سفرهای  يعنی  برداشته ايم؛  گام  پاك  ترابری 
شخصی حذف شده و سفر با دوچرخه و پياده رواج می يابد 
پيدا  مفهوم  شهری  توسعه ی  مبحث  در  موضوع  اين  كه 
تجاری  مراكز  بيشتر  تهران،  مثل  شهری  در  مثاًل  می كند. 
می بينيد  صبح ها  و  شده اند  جمع   6 منطقه ی  در  اداری  و 
يا  می كنند،  حركت  منطقه  اين  سمت  به  خودروها  بيشتر 
خود  سمت  به  را  سفرها  از  زيادی  حجم  كه  تهران  بازار 
مهندس  آقای  قول  به  االن  كه  حالی  در  است.  كشانده 
كرده  كار  موضوع  اين  روی  كه  ديگر  كشورهای  امينی، 
اند، چيدمان كاربری ها را مديريت كرده اند كه اقدام بسيار 
مهمی است. يكی از حلقه های گمشده در مديريت ترابری 
ما  سازی  شهری  جامع  طرحهای  است.  همين  ما  كشور 
متاسفانه خيلی باالدست تر از طرح های ترابری است. در 
طرح های جامع بخشی به نام ترابری وجود دارد، اما در آن 
فقط مجموعه ای از معابر تعريف می شود و بسيار محدود 
است. در طرح های ترابری هم باز طرح جامع باالدست آن 
قرار دارد. ما خيلی تالش كرديم كه شرح خدمات طرح های 
تقاضا  و  عرضه  ترابری  بخش  در  كه  دهيم  تغيير  را  جامع 
نيز ديده شود. من فكر می كنم يكی از مهم ترين كارهايی 
كه می شود در سياست گذاری اين موضوع انجام داد، اين 
است كه به بحث های توسعه ی شهری نگاه بهتری داشته 
كمی  می آيد،  تقاضا  مديريت  در  كه  موضوعاتی  باشيم. 
پايين دست تر؛ يعنی ما وضعيت موجود را بهبود می دهيم 
باشد، شايد ديگر الزم نيست خيلی  اگر وضعيت مطلوب  و 

از كارها انجام دهيم.
بخش  دو  شامل  ترافیک  مديريت  پس   :

اگر  عرضه.  مديريت  و  تقاضا  مديريت  است: 
توانیم  می  آيا  کنیم  سیاست گذاری  بخواهیم 
بگويیم  و  بگیريم  نظر  در  را  بندی  اولويت 

کدامیک مقدم بر ديگری است.
امیری پور: نمی توان گفت كداميك بنيادی تر است. 
ندهيم،  افزايش  را  عرضه  اگر  كه  گفتند  مهندس  خانم 
شبكه ی  گسترش  منظورشان  احتمااًل  كه  است  بهتر 

معابر و نظير آن بود.  
حصاری: منظور من اين است كه افزايش عرضه به 

بگيرد. انجام  نبايد  تنهای 
از عرضه كدام عرضه  دقيقًا، منظور  بله  امیری پور: 
برنامه ی  مثل  دست،  باال  سياست گذاری های  است؟ما 
چهارم و پنجم توسعه داريم كه هدفی را مثل گسترش 
كه  كالن شهرها  می كند.  مشخص  همگانی  ترابری 
آن  از  غير  گزينه ای  هيچ  و  است  روشن  شان  تكليف 
ندارند؛ يعنی بايد ترابری همگانی آنها مشخص شود و 
روی سامانه  ترابری همگانی انبوه  بر كار كنند كه اين 

كادر همان افزايش عرضه است.
گويم  نمی  مخالفم.  كار  اين  با  من  البته  حصاری: 

عرضه نباشد، می گويم بايد با هدف انجام شود.
با يك كادر  مقايسه  بايد در  را  كار  اين  امیری پور: 
اين  اتمام  بگيريد.  نظر  در  صدر  اتوبان  مانند  زمان بر 
خيلی  هم  مترو  احداث  كشيد.  طول  سال  دو  اتوبان 
می  قصد  وقتی  اما  نيست،  پل  ساختن  از  پيچيده تر 
بهتر است  اين مدت بسازيم، پس  را در  كنيم يك پل 
و يك  است  هزينه بر  كار  اين  كنيم.  ايجاد  را  مترو  آن 
نيازمند  تقاضا  مديريت  دهيم.  انجام  بايد  بنيادی  كار 

زيرساخت های قوی است.
سرحدی: البته می شود اجرا كرد، اما ناقص خواهد 
بعد  شود.  انجام  اينترنتی  كارها  گويند  می  مثاًل  بود؛ 
مردم از طريق اينترنت ثبت نام يا ساير كارها را انجام 
ادارات  به  بايد  خود  مدارك  دادن  برای  اما  دهند،  می 
طرح  اينترنتی  نام  ثبت  مثاًل  يا  كنند  مراجعه  مربوطه 
به  برچسب  دريافت  برای  همه  بايد  باز  كه  ترافيك 

مركز آن بروند!
الكترونيك  دولت  زمينه ی  در  من  نظر  به  حصاری: 
خوب كار شده است، ولی باز هم كشورهای ديگر بهتر 

از اين كار كرده اند.
بايد  ما  كرد.  درست  پايه  از  بايد  را  كار  پور:  امیری 
ادارات  به  كسی  اصاًل  كه  كنيم  ريزی  برنامه  طوری 

آرش سرحدی

اگر طول سفر را کم کنیم، در 
جهت سیاست های ترابری پاک گام 

برداشته ایم؛ یعنی سفرهای با خودروی 
شخصی حذف شده و سفر با دوچرخه 

و پیاده رواج می یابد
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خوب  تجربه ی  يك  تاكسيرانی  در  مثاًل  نكند؛  مراجعه 
داشتيم. تاكسيرانی در ميدان صادقيه كاری كرد كه ديگر 
كسی به آنجا مراجعه نكند. اين سازمان، سامانه ای را اجرا 
منطقه ی  به  هركسی  و  شوند  انجام  خودكار  كارها  تا  كرد 
خود مراجعه كند يا از طريق اينترنت كارش را انجام بدهد 
كه به همين منظور، فرم هايی را طراحی كردند و به اين 
ترتيب، ديگر كسی به محل مراجعه نكرد؛ در حالی كه در 
محل تاكسيرانی يك پاركينگ وسيع احداث كرده بودند تا 
برای مراجعان مشكلی ايجاد نشود. در دوركاری و سياست 
يعنی  داريم؛  زمان بر  الگوسازی  يك  تقاضا  مديريت  های 
اگر امروز تصميم بگيريم ممكن است ده سال ديگر نتيجه 
مبتال  شديد  بوروكراسی  به  ما  اداری  ساختار  چون  دهد؛ 
بهبود  راستای  در  اگر سياست های مديريت عرضه  است. 
است.  اشتباه  باشد،  شخصی  نقليه ی  وسايل   از  استفاده 
حتی با اين توجيه كه بخواهيم سهم وسايل نقليه ی را كم 

كنيم، باز هم اشتباه كرده ايم.
برای  توان نسخه ی واحدی  به نظر من، نمی  حصاری: 

بالعكس پيچيد. بر تقاضا و  مقايسه ی برتری عرضه 
از  بنده، عرضه و تقاضا قابل تفكيك  به نظر  سرحدی: 
مديريت  اصل  در  نقل  و  حمل  مديريت  چون  نيستند؛  هم 

عرضه و تقاضاست و بايد بين آنها تعادل ايجاد كرد.
به  يعنی  شود،  بيشتر  تقاضا  از  عرضه  كه  زمان  هر 
مشكل               برخورده ايم؛ بنابراين نبايد اين دو از هم 
هايمان  برنامه ريزی  بايد  آنها  جداسازی  برای  باشند.  جدا 
در افق زمان تقسيم بندی شوند؛ يعنی برخی كارها كوتاه 
تقاضا  و  عرضه  اما  باشند؛  مدت  بلند  نيز  بخشی  و  مدت 

نيستند. جداشدنی 
و  عرضه  مبحث  در  كه  می كنم  فكر  من  حصاری: 
گذشته،  سال  چند  در  همگانی،  ترابری  در  خصوص  به 
توسعه ی ناوگان به فراوانی انجام شد. طرح های تشويقی 
شهرداری ها نيز اجرا شدند و در فاصله ی سال های 87 تا 

89 اتوبوس و تاكسی بسياری در اختيارشان قرار گرفت.
به   ... و  تاكسی  اتوبوس،  دريافت  عليرغم  سرحدی: 
امروز  اينست كه  نشد؟ سئوال  بهره برداری  آنها  از  درستی 
برای  تاكسی در حالت توقف  در خيابان های تهران، چند 

سواركردن مسافر به چشم می خورد؟
چه  و  شهرداری ها  چه  كنم  می  فكر  من  حصاری: 
نهادها ی مسؤول در اين موضوع، بيشتر به دنبال سياست 
های عرضه اند تا تقاضا؛ زيرا نمود بيشتری دارد. سياست 
های مديريت تقاضا در دراز مدت جواب می دهد و چون 

ترجيح  است،  دوره ی مديريت مديران شهری كوتاه مدت 
می دهند در عمر كوتاه مدت مديريت خود، بيشتر سياست 
كنند.  اجرا  دهد،  می  جواب  مدت  كوتاه  در  كه  را  هايی 
مثاًل  دهند.  می  توسعه  را  عرضه  بيشتر  ما  شهرداری های 
در تهران بهترين كار، توسعه ی مترو است، ما بايد در مترو 
از ساير كشورها الگوبرداری كنيم. متروی مسكو و پاريس 
اما  است،  كمتر  خيلی  ما  از  آنها  سفرهای  تعداد  ببينيد.  را 
 500 هر  در  كه  طوری  به  كاراست؛  آنها  مترو  شبكه ی 
استفاده  مترو  از  كه  كسی  دارد.  وجود  ايستگاه  يك  متر 
بيرون  را  خود  خودروی شخصی  تا  ندارد  نيازی  كند،  می 
بياورد. مديريت ترابری شهری نيازمند يك عزم ملی است 
انجام  را  كار  اين  هم  با  كشور  و  راه  وزارت های  بايد  كه 
دارد.  شهری  خارج  سفرهای  زيادی  تعداد  تهران  دهند. 
مسافران صبح ها وارد شهر و غروب از آن خارج می شوند. 
نشان  به خوبی  را  اين مسئله  اتوبان كرج  و  آزادگان  بلوار 
با  مردم  باشد،  داشته  را  الزم  كارايی  مترو  اگر  می دهند. 
مترو  امكانات  ولی  نمی شوند،  شهر  وارد  شخصی  اتومبيل 
مردم  صادقيه  متروی  در  صبح ها  نيست.  كافی  متاسفانه 
واقعًا مشكل دارند. تراكم و فشار زياد مسافران برای سوار 
اتوبوس ها هر كدام  پايانه ی  به مترو و عالوه بر آن،  شدن 
برای خود مشكالتی دارد. در سيستم ترابری ما يكپارچگی 
وزارت  و  به دست شهرداری ها  فقط  كار  اين  ندارد.  وجود 

كشور حل نمی شود و عزم ملی را می طلبد.
موفق  عرضه  مديريت  در  ما  چرا   :
خوبی  کارهای  گفتند  مهندس  خانم  نبوده ايم؟ 

انجام داده ايم، اما موفق نبوده ايم، چرا؟
حصاری: من فكر می كنم كه كل سياست گذاری ها بايد 
در  ترابری   پايدار  توسعه ی  يك  به  ما  كه  باشد  نحوی  به 
شهر  هوای  در  را  آلودگی ها  ديگر  يعنی  برسيم؛  ترابری 
محيط  به  زدن  آسيب  حال  در  همواره  ما  باشيم.  نداشته 
در  توان  می  را  سياست گذاری ها  اين  نتايج  هستيم.  خود 
كه  دهد  می  نشان  كالنشهرها  وضعيت  ديد.  كالنشهرها 
موفق بوده ايم يا نه؛ مثاًل آيا تا به حال نتيجه بخش بودن 
خير.  متأسفانه  است؟  شده  بررسی  سوخت،  قيمت گذاری 
نبوده  يكديگر  راستای  در  گرفته  صورت  اقدامات  چونكه 

اند! 
است  مشهد  شهر  خوب،  ترابری  بارز  نمونه ی  امینی: 
كه  است  موضوعی  ترابری  پيشروست.  زمينه  اين  در  كه 
كنند؛  می  نظر  اظهار  آن  درباره ی  افراد  و  نهادها  همه ی 
كردند  اجرا  را  ترافيك  طرح  محدوده ی  مشهد،  در  مثاًل 
كه اعتراض گسترده ای به وجود آورد و نهادهايی همچون 
آستان قدس، شهرداری، استانداری، و ... آن را نقد كردند. 
خانم مهندس فرمودند ناوگان عظيمی از اتوبوسرانی را در 
اتوبوسرانی مذكور  ناوگان  آيا  اختيار شهرداری ها گذاشتند. 
مديريت هم شد؟ به موازات آن ناوگان تاكسی هم به آن 

شهر دادند. 
متفاوت  كشورها  ساير  با  ما  كشور  شرايط  حصاری: 
است. در ايران تاكسی گردشی يك شغل است. بايد برای 

حامد امینی شیرازی

بیشتر  تقاضا  از  عرضه  که  زمان  هر 
شود، یعنی به مشکل برخورده ایم؛ نباید 
این دو از هم جدا باشند. برای جداسازی  
زمان  افق  در  برنامه ریزی هایمان  باید 
کارها  برخی  یعنی  شوند؛  تقسیم بندی 
مدت  بلند  نیز  بخشی  و  مدت  کوتاه 

باشند
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باز  بتواند  آن  راننده  تا  كرد  برنامه ريزی  تاكسی ها  حذف 
می خواستيم  زنم.  می  مثال  يك  كند.  معاش  امرار  هم 
مينی بوس های تهران را نوسازی كنيم، اما راننده ها توان 

نداشتند. مالی 
كه  برسانم  اين جا  به  را  بحث  می خواستم  من  امینی: 
تمام  در  نداريم.  واحد  تصميم گيرنده ی  زمينه  اين  در  ما 
انجام  كاری  يك  باالخره  چه بزرگ،  و  چه كوچك  شهرها، 
داده اند، اما جزيره ای عمل شده است. زمانی وزارت كشور 
اتوبوس ها  و  تاكسی ها  نرخ گذاری  برای  يك دستورالعمل 
اتوبوس و تاكسی به  تهيه كرد، اما عملی نشد. وقتی نرخ 
مديريت عرضه  باشد، چطور می خواهيد  نزديك  خيلی  هم 
مملو  را  كشور  شهرداری ها ی  سازمان،  اگر  باشيد؟  داشته 
اتوبوس  از  اتوبوس كند، بازهم مردم رغبتی به استفاده  از 

داشت. نخواهند 
حصاری: نرخ اتوبوس و تاكسی االن به عهده ی شورای 
سياست  آنها  برای  نمی شود  يعنی  استان هاست؛  و  شهر 

واحدی اعمال كرد.
قيمت  داشت.  واحد  سياست  شود  نمی  پور:  امیری 
پايدار  درآمد  بحث  و  ندارد  وجود  نيز  صحيح  گذاری 
به شهرداری ها   1387 و   1386 است. سال  فراموش شده 
اتوبوس داده شد، ولی بعد از آن ديگر ناوگانی عرضه نشد. 
يعنی از زمانی كه توان مالی شهرداری ها كم شد و قيمت 
اتوبوسی  اتوبوس ها هم افزايش يافت، وزارت كشور ديگر 
هم   شهری  اتوبوس  ناوگان  ميانگين  عمر  نداد.  آنها  به 
آن  استاندارد  حاليكه  در  است؛  رسيده  سال   12 به  اكنون 

10 سال است.
دولت  به  شهرداری ها   كه  شد  خواهيم  موفق  زمانی  ما 
تا  و  شود  كم  وابستگی شان  يا  باشند  نداشته  وابستگی 
وقتی كه شهرداری ها به دولت وابسته اند نمی توانند موفق 

باشند.
امیری پور: بايد مزايای آلوده نبودن شهرها برای جامعه 
كه  است  اين  راه حل  می كنند  فكر  ما  مردم  شود.  تفهيم 
اين كارها  بسازند؛ در حالی كه   ... و  برايشان پل، زيرگذر 
سياست های  شهر ها  مشكالت  حل  و  است  ن  ُمَسِكّ مثل 

را می طلبد. اصولی 
پیوست  عمرانی  های  طرح  برای   :
اجتماعی الزامی شده است. چرا برای طرح های 

ترابری چنین کاری انجام نمی شود؟ 
امور،  اين گونه  در  و  خدمات  جزء  ترابری  حصاری: 
طرح  داشتن  در صورت  ما  است.  مهم  مردم  رضايت 
داشتن  طرفی  از  شويم.  برخوردار  نيز  بودجه  از  می توانيم 
را  ظاهر  مردم  چون  نمی كند  حل  را  مشكلی  پيوست  اين 

می بينند.
درست  و  اصولی  های  طرح  انجام  برای  امیری پور: 
بايد اول مديران و بعد مردم را قانع كنيد. توسعه ی معابر 
مقدم  عرضه  مديريت  بپرسيم  اگر  می كند.  حل  را  مشكل 
است يا مديريت تقاضا، نمی توان گفت كدام اولويت دارد، 
اما يك چيز را می توان گفت؛ اينكه سياست های ترابری 

ترابری شخصی  مطلوبيت سيستم  آنهايی كه  دسته اند:  دو 
را باال می برند و سياست هايی كه مطلوب سيستم ترابری 
توان گفت  بدون شك می  دهند.  افزايش می  را  همگانی 
سيستم  مطلوبيت  كه  هايی  سياست  كالنشهرها،  در  كه 
نيستند؛ مثاًل  برند، مورد قبول  باال می  را  ترابری شخصی 
افزايش مطلوبيت سيستم  با هدف  پاركينگ  قيمت گذاری 

ترابری همگانی در اين گروه از شهرها ضروری است.
به شرطی  اما  دارم،  قبول  را  گفته ی شما  من  حصاری: 
باشد.  كافی  و  مناسب  ترابری همگانی  در  كه خدما ت مان 
زمانی می توان پاركينگ و تاكسی ها را ساماندهی كرد كه 
و  مترو  خطوط  باشد.  شده  اعمال  درست  عرضه  مديريت 

باشند.    تأمين شده  اتوبوس ها 
دارند  دوست  همه  كه  است  همين  برای  سرحدی: 
تأمين  را  هدف  سريعًا  كه  كنند  ايجاد  معبری  شبكه ی 
راحتی  اين  به  كارا  همگانی  ترابری  سيستم  ايجاد  كند. 

نيست. ها 
وقتی  بودم،  شاغل  شهرداری  در  كه  زمانی  حصاری: 
يك  مثاًل  كنيم،  اجرا  ترابری  در  را  طرحی  خواستيم  می 
اجرای  از  قبل  برداريم،  چراغی  يا  كنيم  عوض  را  تقاطع 
توزيع می كرديم و نظر سنجی  بين مردم  كار پرسشنامه ای 
وقت  آن  بودند  موافق  مردم  درصد   70 اگر  می شد،  انجام 
شورای شهر خيلی راحت بودجه ی آن را تأمين می كرد و 
شورای  اعضای  توانستيم  مدتی  از  پس  اما  می داد.  مجوز 
بايد  ترابری  اجرای طرح های  برای  كه  كنيم  قانع  را  شهر 
نحوه ی  می تواند  كارشناسی  مطالعات  شود.  انجام  مطالعه 

كند. را مشخص  تصميم گيری 
از  بيش  اتوبوسرانی  ناوگان  پيش  سال  ده  پور:  امیری 
امروز فعال بود، اما سفرها شايد 40 تا 50 درصد بيشتر از 
آن چه بود كه االن انجام می شود. يعنی خدمات بيشتری 
نيم  برگشت  و  رفت  سفر  يك  انجام  برای  می شد.  ارائه 
مشكل  كه  زمانی  در  داريم.  نياز  اتوبوس  دو  به  ساعته 
دارد.  نياز  اتوبوس   4 به  سفر  اين  دارد،  وجود  ترافيك 
وسيله ی  تغيير  از  كه  ببينيم  بايد  ما  اينكه  ديگر  موضوع 
می خواهيم  كجا  به  پله  پله  همگانی،  به  شخصی  نقليه 
اگر  می رود  سركار  خود  زانتيای  با  كه  كسی  مثاًل  برويم. 
چه  كند،  استفاده  خود  شخصی  اتومبيل  از  نتواند  ديگر 
فرهنگ  خود  سياست های  با  ما  داريم؟  برايش  جايگزينی 
عده ای  بگيريد.  نظر  در  را  تهران  بازار  مثاًل  می سازيم.  را 
با  آنجا  از  و  آيند  می  مترو  نزديك  تا  خود  خودروی  با 

مرضیه حصاری

ترابری  در  را  طرحی  خواستیم  می  وقتی 
کنیم  عوض  را  تقاطع  یک  مثاًل  کنیم،  اجرا 
کار  اجرای  از  قبل  برداریم،  چراغی  یا 
پرسشنامه ای بین مردم توزیع می کردیم و 
نظر سنجی انجام می شد، اگر 70 درصد مردم 
خیلی  شهر  شورای  وقت  آن  بودند  موافق 

راحت بودجه ی آن را تأمین می کرد
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بهتری  مالی  وضع  كه  هم  عده ای  می روند.  بازار  تا  مترو 
را  مسير  آن  با  روز  هر  و  دارند  قرارداد  تاكسی  با  دارند 
دارند  قرار  دو  اين  بين  كه  هم  ها  بعضی  كنند.  می  طی 
روش هم پيمايی را انتخاب كرده اند. مسئله اين است كه 
فكری  خدمات  اين گونه  برای  گذار  سياست  عنوان  به  ما 
نكرده ايم. دولت سرويس های ادارات را حذف می كند و از 
آن سو، اطراف وزارت راه تا شعاع چند صد متری آن اصاًل 

جای پارك خودرو پيدا نمی شود.
سازمان  و  كشور  وزارت  در  می توانيم  ما  حصاری: 
به  كنيم.  اجرا  را  كارپول2  و  پول1  ون  بحث  شهرداری ها 

نظر شما می شود اين كار را آزمايشی اجرا كرد.؟
به  قباًل  را  مطالعه  اين  است.  اجرايی  بله  پور:  امیری 
حذف  با  من  نظر  به  كنند.  اجرا  شد  قرار  و  دادم  سازمانی 
استفاده  سرويس  از  كه  هركسی  به  بايد  اداره  سرويس 
را  پول سرويس  كه  اين  نه  بگيرد  هم  پولی  بايد  كند  می 
اولين گامی كه  بردارند.  را  به كارمندان و سرويس  بدهند 
می  برويم  باالتر  پله  يك  شخصی  ترابری  از  می خواهيم 
ثبت  خدمات  همان  آن  از  باالتر  سطح  هم پيمايی،  شود 
را حذف  ها  ما سرويس  يا سرويس ها هستند. حاال  نامی 
كرده ايم و می خواهيم به پله ی پايين تر راضی شويم. بايد 
سعی كنيم در اين راستا به پله ی باالتر برويم يعنی نسبت 
ولی  ببريم،  باال  را  هم سنگ سواری  ضريب  به  سرنشين 
جايگزين  را  هيچ چيز  و  كرده ايم  رها  را  سرويس ها  عماًل 
نكرده ايم، در حالی كه می توانستيم شركت های خصوصی 
را در راستای اجرايی كردن اين نوع خدمات مطلوب فعال 
كنيم. ما موضوعی را برای شركت های تاكسيرانی مطرح 
مبناست،   - مقصد  شما  سرويس های  گفتيم  و  كرديم 
يك  می كنيد،  هماهنگ  را  آنها  مشترك  مقصد  با  يعنی 
اين  بگوييد  يعنی  بگذاريد  مبنا  تاكسی های مبدأ -  بار هم 
و  افتد  می  راه  بزرگ  مسكونی  مجتمع  اين  از  سرويس 
مقاصد مختلفی دارد و به جای ده مبدأ مختلف دارای ده 
مقصد متفاوت باشد. اما چون شركت های ترابری ما خوب 
شركت  نكرده ايم.  را  كار  اين  نگرفته اند،  شكل  درست  و 
تاكسيرانی را براساس مصوبه ی دولت ايجاد كرديم و بعد 
گفتند درآمدشان چگونه تأمين شود؟ از همين خدماتی كه 
آنها  برای  يعنی   ... و  مدرسه  سرويس  مانند  می كنند  ارائه 

بايد اول از همه برنامه ريزی كرد.
تندرو  اتوبوس های  سامانه  برای  آيا   :

1- Vanpool 
2- Carpool 

اجرا  سیاست  اين  چرا  و  شده  انجام  مطالعه ای 
شد و آيا اجرای آن موفقیت آمیز بوده است؟ 

نيست،  سياست  تندرو  اتوبوس های  سامانه  امینی: 
سامانه  منوريل،  است.  ترابری  روش  و  شيوه  يك  بلكه 
يكديگر  با  من  ديدگاه  از   LRT و  تندرو  اتوبوس های 
يكپارچگی  دارند  وجود  كه  مسأله ای  ندارند.  زيادی  فرق 
سيستم  يك  بايد  شهری  هر  در  است.  ترابری  سامانه ی 
انبوه بر وجود داشته باشد. معمواًل تعدادی مسيرهای اصلی 
)غير  ما  كالنشهرهای  در  كه  داريم  شهر  در  تقاضا  پر  و 
مسيرهای  نيستند.  بيشتر  مسير   3 تا  يك  از  تهران(  از 
يا  هستند،  مترو  مانند  انبوه بر،  ناوگان  نيازمند  پرتراكم 
LRRT است )قطار سريع(. برای اينكه سامانه ی ترابری 
سطحی  در  را  ترابری  شبكه  كنيم،  ايجاد  يكپارچه ا ی 
در  می كنيم.  مرتبط  هم  به  را  آنها  و  می گذاريم  پايين تر 
مانند  سامانه هايی  بايد  را  انبوه  بر  سامانه های  اين  نهايت 
سامانه اتوبوس های تندرو، منوريل يا LRT كه يك طبقه 
نيازمند  نيز  انبوه بر  نيمه  تغذيه كنند، سامانه های  پايين ترند 
سامانه  تهران  در  هستند.  )اتوبوس ها(   3 فيدر  سامانه های 
اتوبوس های تندرو اجرا شد كه نتيجه ی مطالعه ی ناوگان 
رسيدند  نتيجه  اين  به  كه  كنيم  فرض  و  بود  انبوه بر  نيمه 
بهتر  منوريل  يا   LRT از  تندرو  اتوبوس های  سامانه  كه 
اجرا شده  تندرو  اتوبوس های  آيا سامانه  است سئوال كنيد 
در تهران همان سامانه ای است كه در ساير كشورها اجرا 
می شود؟ پاسخ آن اين است كه سامانه اتوبوس های تندرو 
يك سيستم ترابری خوب است، حتی از منوريل هم بهتر 
هم  مترو  جای  به  تواند  می  موردی  صورت  به  و  است 
تندرو  اتوبوس های  سامانه  اما  كند.  جا به جا  را  مسافران 
تهران آن ناوگانی كه بايد باشد نيست و نواقصی دارد كه 
البته رفته رفته بهتر شده است ولی هنوز با نمونه ی واقعی 

آن فاصله دارد.
بايد  اتوبوس های تندرو، در اصل  برای رسيدن به سامانه 
كه  كند  پيدا  ارتقاء  اتوبوسرانی  سامانه  در  مشخصه  پنج 
ترابری  سامانه های   -3 ايستگاه   -2 مسير   -1 از:  عبارتند 
اطمينان  قابليت   -4 به كار می روند  آن  در  هوشمندی كه 
اتوبوسرانی  سامانه ی  به  نسبت  تندرو  اتوبوس های  سامانه 
تندرو  اتوبوس های  سامانه  نقليه ی  وسيله ی  شكل   -5 و 
كه  است  اين  تندرو  اتوبوس های  سامانه  تعريف  است؟ 
نه خط ويژه ی  باشد  يك مسير ويژه و كاماًل مجزا داشته 
معمولی  اتوبوس های  همان  برای  ويژه  خط  شده.  جدا 
برای  را  مسير  از  خط  يك  كه  طالقانی  خيابان  مثل  است 
تندرو  اتوبوس های  سامانه  ولی  كرده اند؛  جدا  اتوبوس ها 
مسير منحصر به فرد می خواهد. بهترين حالت مسير برای 
انقالب است  اتوبوس های تندرو در تهران، خيابان  سامانه 

و بهتر از آن وجود ندارد.
خصوص  در  بايد  تندرو  اتوبوس های  سامانه  حصاری: 
تندرو  مسير  يك  چون  كند.  پيدا  معنا  نيز  عابران  ايمنی 
پياده هم در آن مسير تردد می كنند و  است و دوچرخه و 
هم اكنون متأسفانه كشته های آن هم زياد است. بنابراين 

محمدمحدی 
امیری پور

مسأله ای که وجود دارد یکپارچگی 
سامانه ی ترابری است. در هر 

شهری باید یک سیستم انبوه بر 
وجود داشته باشد
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كه  است  مهم  نيز  عابران  ايمنی  و  مسير  جداسازی  بحث 
متأسفانه به آن توجهی نشده است. 

اتوبوس های  سامانه  نقليه ی  وسايل  ظرفيت  امینی: 
مشخصی  تعريف  ايستگاه ها  است.  نفر  تندرو180-80 
دارند و بايد سامانه های هوشمند ارتقاء يابند و تقاطع های 
آن حتی اگر هم سطح با مسير هستند يك موج سبز داشته 
باشند و وقتی سامانه اتوبوس های  تندرو به تقاطع می رسد 
نبايد  مانعی  هيچ  يعنی  كند.  عبور  تا  شوند  سبز  چراغ ها 
وسيله ی  حركت  سرعت  تا  باشد  داشته  وجود  آن  برای 

نشود. گرفته  نقليه 
شايد  كنيم  نگاه  پايين  به  باال  از  ما  اگر  حصاری: 
سفرهای  از  بسياری  مثاًل  شود.  كم تر  مشكالت مان 
پزشكی  مسائل  برای  و  ديگر  شهرهای  از  تهران  داخل 
باشد  اگر وزارت بهداشت سياستی داشته  اداری است و  و 
را در  بيمارستان های تخصصی و خدمات درمانی خود  كه 
درصدی  كار  اين  با  شايد  دهد،  گسترش  استان ها  مراكز 
هميشه  ترابری  نهادهای  شود.  كمتر  شهری  سفرهای  از 
سعی كرده اند وضعيت را بهبود بخشند در حالی كه همه ی 
بايد  دولتی  ادارات  مثاًل  دارند.  نقش  مورد  اين  در  نهادها 

باشند. داشته  پاركينگ كافی  برای مراجعه كنندگان خود 
به  رسد  می  نظر  به  ترابری  بحث  در   :
يعنی  است.  نشده  توجهی  اجتماعی  عدالت 
است  ترابری شخصی  ما مشکل  هم و غم  همه ی 
گسترش  را  خیابان ها  بايد  که  کنیم  می  فکر  و 
ايجاد  بیشتر  درآمد  برای  پارکینگ ها  و  دهیم 
ترابری  روی  اگر  شهری  مديران  آيا  نشده اند؟ 
منفعت  برايشان  کنند  سرمايه گذاری  شخصی 

دارد؟ بیشتری 
اهميت  همواره  پروژه ها  در  اقتصادی  منفعت  سرحدی: 
مطلوبيت  افزايش  به  مربوط  پروژه های  اما  است.  داشته 
و  می رسند،  نتيجه  به  زودتر  خودروی شخصی  از  استفاده 

نيستند. عوامل مختلف  به  وابسته 
امینی: شهرداری بعضی از سياست های مديريت ترابری 
ايجاد  اقتصادی  درآمد  برايش  كه  می كند  اجرا  طوری  را 
كند. مثاًل مديريت پاركينگ ها را بررسی می كنيم. هدف از 
اتومبيل ها در كنار  پارك  پارك، كاهش مدت زمان  كارت 
اجاره  پيمانكار  به  را  اما شهرداری كنار خيابان  بود  خيابان 

داده است و پيمانكار هم كسب درآمد برايش مهم است.
از  ناشی  درآمدهای  كليه ی  قانون  طبق  حصاری: 

پاركينك شود. بايد هزينه ی ساخت  پاركينك 
با  بخواهد  شخصی  اگر  می زنم.  مثالی  پور:  امیری 
ناوگان همگانی به محل كار خود برود زمان طوالنی تری 
پاركينگ احداث شده در محل  اگر  اما  بايد صرف كند.  را 
نداشت  اين موضوع هم وجود  را حذف می كردند  كارش 
می  برابر  حالت  دو  هر  در  مقصد  به  رسيدن  زمان  يعنی 
كه  جاهايی  باشد؟  كجا  در  بايد  پاركينك  عرضه ی  شد. 
اين  در  كرد.  استفاده  همگانی  ترابری  وسايل  از  نمی شود 
مكان ها بايد وسيله ی شخصی بيايد و آنجا پاركينگ باشد 

وسيله ی  سوار  بالفاصله  و  كند  پارك  را  خود  خودروی  تا 
همگانی شود تا به محل كارش برسد؛ در حالی كه سيستم 
محدوده ی  در  را  پاركينگ ها  كه  است  طوری  ما  ترابری 
مركز شهر و طرح ترافيك احداث كرده اند و معنای آن اين 

است كه وسيله ی نقليه خود را داخل محدوده بياوريد.
تأمين  است.  شده  نوشته  كه  شيوه نامه ای  در  حصاری: 
تعريف  ندارند،  پاركينگ  برای ساختمان هايی كه  پاركينگ 
شده است. يعنی شهرداری بايد در محدوده ی خيابان هايی 
ندارند،  پاركينگ  كه  خانه هايی  يا  هستند  قديمی  كه 

پاركينگ احداث كند و در اختيار ساكنان آن قرار دهد.
كننده ی  تشويق  ماهيت،  نظر  از  پاركينگ  پور:  امیری 
مردم به استفاده از وسيله ی شخصی است و با قيمت گذاری 

مناسب می شود آن را مديريت كرد.
برای  مردم  چرا  ببينيد.  را  مهرآباد  فرودگاه  حصاری: 
فرودگاه  تا  را  شخصيشان  خودروی  فرودگاه  به  رفتن 
چون كه  می كنند؟  پارك  فرودگاه  پاركينگ  در  و  می برند 
ناوگان همگانی مناسب برای آنها در نظر گرفته نشده است 
نيز  تسهيالت  كه  بود  خواهد  مؤثر  زمانی  قيمت گذاری  و 
برای مردم فراهم شود. ايستگاه های مترو بايد به فرودگاه 

باشند. متصل 
برای  فرودگاه  پاركينگ  دنيا  جای  هيچ  در  پور:  امیری 
چهار روز توقف صرفه ی اقتصادی ندارد. در ساير كشورها 
داخل  از  پروازها  مسافران  بار  پذيرش  و  مسافرگيری 
ما  شبكه ی  اصل  در  است.  انجام پذير  هم  مترو  ايستگاه 
يكپارچه نيست. من به عنوان كسی كه می خواهد سيستم 
اتوبوسرانی اين شهر را طراحی كند، نگاه می كنم می بينم 
هستند  مردم  كه  دهم  قرار  جايی  را  اتوبوس ها  است  بهتر 
معابر محدودی می  گذارم. چرا؟  بتوانم حركت كنم پس  و 
و  دوبل  پارك  است.  شده  قفل  شبكه  تمامی  چون كه 
حاشيه ای آنقدر سرعت اتوبوس را كند می كند كه اتوبوس 
نمی تواند خدمات مطلوبی داشته باشد و برنامه ريز اتوبوس 
می افتد  اتفاقی  همان  و  می كند  منتقل  ديگری  خط  به  را 
كه در تهران افتاده است. نقشه ی شبكه ی اتوبوسرانی 17 
سال پيش تهران نشان می دهد كه پوشش آن از شبكه ی 

فعلی خيلی بهتر بوده است.
يعنی  مناسب  همگانی  ترابری  وسيله ی  سرحدی: 
اين كه وقتی صبح از خانه بيرون می آييم با يك پياده روی 
بايد  هم  ايستگاه  آن  برسيم،  اتوبوس  ايستگاه  به  مناسب 
مقرر  موعد  در  كه  باشيم  مطمئن  و  باشد  ايمن  و  مطمئن 

شهرهای بزرگ به هیچ وجه 
الگوی مناسبی برای شهرهای 

کوچک نیستند و نسخه ای که در 
تهران پیاده می شود شاید برای 

شهرهای دیگر مضر باشد
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ايستگاه  به  را  ما  مناسب  وقت  در  و  می آيد  اتوبوس 
ديگری می رساند كه به سادگی بتوانيم وسيله ی سفرمان 
را عوض كنيم . در نهايت به مقصد برسيم. اما االن چه 
اگر  كه  داريم  مترو  يا  داريم   BRT مسير  وسط  داريم؟ 
مسير  بقيه ی  برای  و  هستند  خوب  بخورد  مسيرمان  به 
خودرو  دارد  حق  هركسی  ندارد.  وجود  مناسبی  وسيله ی 
اما با  بايد وجود داشته باشد.  داشته باشد و پاركينگ هم 
بايد  ما  كرد.  مديريت  می شود  می شود  قيمت ها  تنظيم 
وسيله ی  از  استفاده  با  وقتی  كه  برسيم  فرهنگ  اين  به 
محل  به  ارزان تر  و  موقع  به  راحت تر،  همگانی  نقليه ی 
استفاده  همگانی  وسيله ی  از  پس  می رسيم،  كارمان 
از  استفاده  به  وادار  را  مردم  نمی شود  زور  به  می كنيم. 

كرد. نقليه ی همگانی  وسيله ی 
اين  با  راهکارها،  سراغ  برويم   :

مشکالتی که وجود دارد بايد چه کار کرد؟
باشد،  نداشته  چارچوب مشخصی  كه  چيزی  سرحدی: 
شهرهای  در  بود.  نخواهد  برايش  هم  مؤثری  راهكار 
راهكارهای  بنابراين  ندارد،  وجود  چارچوبی  اصاًل  ديگر 
آسفالت  با  مثاًل  شده اند.  تلقی  باارزش  جزئی  و  كوچك 
نصب  تابلو  چند  و  كنند  می  ايجاد  همسطح  غير  تقاطع 
ترافيك  در  كه  می گويند  و  كند  پيدا  نمود  تا  می كنند 
ندارد  اهميتی  چيست،  هدف  اين كه  و  كرده اند  كار  شهر 
و نمی دانند می خواهند به كجا برسند و مردم هم آگاهی 
است  شده  انجام  درستی  كار  دهند  تشخيص  تا  ندارند 
شود.  مشخص  چارچوب ها  بايد  كه  نظرمی رسد  به  نه.  يا 
بعضی وقت ها افزايش عرضه الزم است و احداث بزرگراه 
بخشی از آن است، اما بزرگراه ساخته می شود بدون اينكه 
ورودی ها و خروجی ها با طرح مهندسی موجود سازگاری 
بسته  بزرگراه ها  در  خروجی  و  ورودی  سر  باشند.  داشته 
ساخت  و  می كنند  رها  نيمه كاره  را  كار  هم  گاهی  است. 

يك بزرگراه ديگر را شروع می كنند.
امینی: به نظر من اول بايد مديريت واحد ترابری ايجاد 
چون كه  كرد.  عمل  جزيره ای  صورت  به  نبايد  و  شود 
اقدام ملی است. تا وقتی كه ما سياست كالن و مديريت 
سازمان  كشور،  وزارت  باشيم،  نداشته  ترابری  در  واحد 
ترابری  معاونت  سوخت،  مديريت  ستاد  شهرداری ها، 
استانداری و شهرداری ها هر كاری كنند، جزيره ای عمل 
ترابری  است. در حال حاضر سياست  بی فايده  و  كرده اند 
اين زمينه  نامشخص است و به همين دليل در  كشورمان 
اختالف نظر بسياری وجود دارد. دومين موضوع در كنار 

بايد  كه  است  آموزش  و  سازی  فرهنگ  سياست گذاری، 
هم از ديد كاربر انجام شود و هم برای مديران شهری. 
برای  وفور  به   ... و  فيزيك  و  رياضی  در مدرسه دروس 
مورد  در  چيز  هيچ  اما  می شود،  تدريس  دانش آموزان 
مردم  نباشد،  آموزش  وقتی  نمی شود.  تدريس  فرهنگ 
استفاده  همگانی  ترابری  وسيله ی  از  چگونه  نمی دانند 
كنند و نمی دانند پياده بهتر است يا دوچرخه يا اتوبوس، 

پس چگونه می خواهند راه بهتر را انتخاب كنند؟
امیری پور: فرهنگ در گذر تاريخ در مواجهه با محيط 
پيرامون شكل می گيرد و ياد دادنی نيست. مثاًل فرهنگ 
اتفاق  دوره  يك  در  موضوعی  اين كه  يعنی  ساله   2500
افتاده است. به من ياد بدهند چراغ راهنمايی را طراحی 
نمی توان  را  فرهنگ  اما  می دهم  انجام  را  آن  فردا  كنم 

آموزش داد.
تا جلوی  را  او  مادرش  يا  پدر  كه  دانش آموزی  امینی: 
چه  و  چگونه  می برند  شخصی  اتومبيل  با  مدرسه  درب 
چه  همگانی  ترابری  كه  بدهد  آموزش  او  به  بايد  كسی 

مزايايی دارد؟
امیری پور: مديری كه نرخ كرايه را تعيين می كند در 
واقع به طور غير مستقيم مردم را آموزش می دهد. چون 
و  كرد  خواهد  تغيير  شهروندان  رفتار  او  قيمت گذاری  با 
شخصی  ترابری  وسيله ی  كه  می فهمند  زمان،  گذر  در 
برای استفاده روزمره و آمد و شد در داخل شهر مناسب 

نيست.
مورد  ترافيك  مديريت  روش های  هنگامی كه  امینی: 
آموزش های  شهروندان   به  بايد  می گيرد،  قرار  استفاده 
و  مزايا  و  شده  داده  مذكور  طرح  خصوص  در  الزم 
قرار  وقتی  مثال  طور  به  گردد.  بيان  طرح  آن  معايب 
با  هوشمند  صورت  به  ترافيك  طرح  محدوده ی  است، 
مزايای  شهروندان  اگر  گردد،  كنترل  دوربين  از  استفاده 
وارد  به صورت خالف  بدانند، كمتر  را  اين طرح  اجرای 

ترافيك می شوند. محدوده ی طرح 
رفتار  آن  ايران  در  كه  شهروندی  همان  امیری پور: 
رفتاری  ديگر  كشورهای  در  می دهد  نشان  را  خاص 
سبز  چراغ  دهيد  آموزش  می توانيد  شما  دارد.  متفاوت 
آموزش  قابل  اين  ايست.  يعنی  قرمز  چراغ  و  برو  يعنی 
اعمال  در  سهل انگاری  و  قوانين  از  تخطی  اما  است. 
بعضی  مثاًل  دارد.  مردم  فرهنگ  در  ريشه  قانون 
عابر  قرمز می رسند وسط خط  به چراغ  وقتی  اتومبيل ها 
كه  اشاره می كند  با دست  پليس  و  می كنند  توقف  پياده 
را  او  بايد  پليس  هنگام  اين  در  درحالی كه  عقب،  برو 
بدان  اين  است.  كرده  خالف  راننده  چون  كند  جريمه 
معنی است كه اِعمال قانون به درستی انجام نمی شود و 

قوانين هم درست تدوين نشده اند.
باشد.  هم  كنار  در  بايد  جريمه  و  آموزش  حصاری: 

فكر می كنم در كشور ما مقوله ی آموزش ضعيف است.
چراغ  مثاًل  كه  می دانند  همه  من  نظر  به  سرحدی: 
سبز برای عبور است و قرمز برای توقف اما چرا رعايت 

دانش آموزی که پدر یا مادرش او 
را تا جلوی درب مدرسه با اتومبیل 

شخصی می برند چگونه و چه 
کسی باید به او آموزش بدهد که 
ترابری همگانی چه مزایایی دارد؟
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بايد  كه  ندارد  هم  سفر  جذب  و  است  تفريحی  مسيرهای 
در اين زمينه به صورت جدی تر كار شود.

يا  سياست گذاری  يكپارچه،  و  واحد  مديريت  سرحدی: 
چيزی  به  كه  وقتی  تا  اما  است،  درست  همگی  چارچوب 
اعتقاد نداشته باشيم اتفاق نمی افتد. مثاًل بعضی شهرها در 
مدت دو ساعت بدون برنامه ريزی اوليه و بررسی مشكالت 
و  هستند،  بودجه  دنبال  و  بنويسند  را  خود  بودجه ی  بايد 

نتيجه ی آن همين است كه اكنون شاهديم.
كنار  را  استان ها  مراكز  و  كالنشهرها  اگر  امیری پور: 
را  شنوا  گوش  و  داريم  كوچك  شهر  هزار  حدود  بگذاريم، 
بحث هايی  حالی كه  در  دارند؛  كوچك  شهرهای  همين  نيز 
اينجا  ما  يعنی  كالنشهرهاست؛  در  بيشتر  می افتد  اتفاق  كه 
]سامانه ی  می گوييم  و  می كنيم  بحث  كالنشهرها  مورد  در 
چنان  و  باشد  چنين  بايد   BRT سات[  تندرو=  اتوبوسهای 
  BRTاست كوچك  شهر  در  كه  كسی  آن  درنتيجه   باشد، 
و  می شود  ارزشمند  برايش  همسطح  غير  تقاطع  و  ]سات[ 
متفاوت  ما  كوچك  شهرهای  قصه ی  می رود.  آن  دنبال  به 
دارد.  تفاوت  يكديگر  با  آنها  و مشكالت  از كالنشهرهاست 
در كالنشهرها مشكالت پيش آمده  را بايد برطرف كرد اما 
سمت  به  بايد  و  دارند  پيشگيری  به  نياز  كوچك  شهرهای 
زندگی سالم پيش روند. شهرهای بزرگ به هيچ وجه الگوی 
در  كه  نسخه ای  و  نيستند  كوچك  شهرهای  برای  مناسبی 
باشد.  پياده می شود شايد برای شهرهای ديگر مضر  تهران 
مثاًل در شهرهای كوچك بايد بتوانيم سامانه ی ترابری شبه 
انعطاف پذير  ترابری  ديگر  سويی  از  كنيم.  فعال  را  همگانی 
برای شهرهای كوچك خوب است، اما برای تهران مناسب 
شده اند،  بيماری  دچار  ما  متوسط  شهرهای  امروزه  نيست. 
درازمدت  در  حالی كه  در  هستند؛  ريلی  سامانه  پی  در  زيرا 
و  سياست  حمل  از  ناشی  مشكالت  اين  آنهاست.  به ضرر 
نقلی ماست. قانون حمايت از سامانه های ريلی می گويد اگر 
شهری خواهان سيستم ريلی است، دولت موظف است 50 
درصد هزينه ی آن را بپردازد. من اين قانون را رد نمی كنم 
هم  كوچك  شهرهای  و  آورده  وجود  به  را  مشكالتی  اما 
جای  به  ما  كالنشهرهای  هستند.  ريلی  سيستم  دنبال  به 
اينكه مديريت ترابری را به مديريت عرضه و تقاضا تقسيم 
وسايل  مطلوبيت  افزايش  موجب  را  سياست هايی  بايد  كنند 
نقليه ی شخصی می شوند را كنار گذاشته و سياست هايی را 
نقليه ی همگانی گسترش  وسايل  از  استفاده  تا  كنند  اعمال 
يابد. درآمدهای ناشی از ترابری در كالنشهرها بايد در جای 
خود هزينه شود و اگر اين كار انجام شود همه چيز درست 

می شود و ترابری به سمت آينده ای بهتر خواهد رفت. 

در اصل باید ندانسته ها آموزش 
داده شود و این آموزش ها در 

طول زمان تبدیل به فرهنگ شود. 
فرهنگ و ارزش، کار مهمی است 
که باید تالش بسیاری برای آن 

صورت گیرد

از  عبور  مردم  نظر  از  نيست.  آن  فرهنگ  چون  نمی كنند؟ 
چراغ قرمز نوعی هوشمندی تلقی می شود. در مواردی هم 
متأسفانه  كه  است  توضيحاتی  و  آموزش  نيازمند  شهروند 
رنگ  زرد  شطرنجی  خطوط  مثال  عنوان  به  ندارد،  وجود 
كف خيابان ها عالمت چيست؟ از مردم سئوال كنيد ببينيد 
چند درصدشان معنی آن را می دانند؟ چگونه توقع فرهنگ 
آموزش،  بدون  قانون  اعمال  دارند.  را  قوانين  رعايت  و 

نيست. عملی 
امیری پور: بله در اصل بايد ندانسته ها آموزش داده شود 
شود.  فرهنگ  به  تبديل  زمان  طول  در  آموزش ها  اين  و 
كه  است  مهمی  كار  ارزش شدن  و ضد  ارزش  و  فرهنگ 
بايد تالش بسياری برای آن صورت گيرد. بعضی از مردم 
را  ترافيك  يا طرح  حاضرند پول بدهند و وارد طرح شوند 

بخرند.
شهرها  در  ترافيك  طرح  اجرای  اهداف  از  يكی  امینی: 
حاصل  درآمد  كه  است  اين  واقعيت  اما  است.  درآمدزايی 
به  و  شود  هزينه  خود  مناسب  جای  در  بايد  طرح  اين  از 
هزينه ی  بايد  شود  شهرداری  پرسنل  حقوق  اينكه  جای 
همگانی  حمل و نقل  وسايل  و  اتوبوس  زيرساخت ها،  تأمين 
ترافيك  توان خريد طرح  تا قشر ضعيف تر جامعه كه  شود 
استفاده  مناسب  همگانی  ترابری  وسايل  از  بتواند  ندارد  را 
است.  مهم  نيز  مردم  حساسيت  ميزان  سنجش  البته  كند. 
اما  مثاًل اگر طرح ترافيك هزار تومان باشد همه می خرند 
اگر صدهزار تومان باشد اين اتفاق نمی افتد. دو چيز مهم 
ترافيك  طرح  اجرای  از  ناشی  درآمد  اين كه  يكی  است 
باشد.  چقدر  آن  قيمت  اين كه  ديگری  و  شود  صرف  كجا 
انجام  درست  كشور  ترابری  در  سياست گذاری  متأسفانه 

نشده است.
حصاری: من فكر می كنم درآمدزايی نبايد به هر بهايی 
وجود  هايی  اولويت  و  قرمزها  خط  بايد  بلكه  شود،  انجام 
جدی  واقعًا  آن  آمارهای  و  هوا  آلودگی  مثاًل  باشد.  داشته 
است و فروش طرح ترافيك حتی اگر قرار باشد پول آن در 
تا جايی عملی است كه سالمتی  جای درستی خرج شود، 
مردم در خطر نباشد و در شرايط بحرانی بايد فروش طرح 
ناشی  خسارات  جبران  كه  چرا  شود؛  متوقف  هم  ترافيك 
از  درآمد حاصل  ميزان  از  بيشتر  مراتب  به  هوا  آلودگی  از 

فروش طرح مذكور خواهد بود.
امینی: نظر شخصی من به عنوان راهكار همان مديريت 
همه  اما  است،  كار  اساس  و  پايه  كه  است  ترابری  واحد 
مديريت  دولت  اميدواريم  انشاءاهلل  می دهند.  را  آن  شعار 
به  تا  كند  مشخص  را  سياست ها  كند،  اعمال  را  واحدی 
اصلی  راهكار  همان  اين  نشود،  عمل  جزيره ای  صورت 

است.
ابتدا  تا  كنيم  تشويق  را  شهرداری ها  بايد  حصاری: 
سفرها را حذف كنند و بعد به دنبال كوتاه كردن آن باشند 
و همچنين سفرها را به سمت ترابری همگانی سوق دهند 
حل  مشكالت  شايد  شود  انجام  سياست گذاری  اين  اگر  و 
حد  در  نيز  دوچرخه ها  برای  سياست گذاری  حتی  شود. 
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 مسعود اسدی محل چالی
دانشجوی كارشناسی ارشد دانشگاه شهيد بهشتی

انديشه و پژوهش

سنجش تاثیرگذاری ترابری همگانی 
و خصوصی در توسعه ی پایدار شهری 

 مقدمه
 يكی از مباحث مهم در زمينه ترابری شهری پرداختن به انتخاب 
الگوهای  است.  برای سفرهای درونشهری  مناسب  نقليه ی  وسيله 
متنوعی برای جابجايی افراد مطرح می شود كه هر يك به نوعی بر 
بافت شهرها تاثير می گذارد. در واقع اين الگوها از بافت شهرها و 
عادات و سطح زندگی مردم تأثير می پذيرد و متعاقبا بر آنها تأثيرگذار 
هم می باشد. در اين تحقيق بررسی می شود كه چگونه هر كدام از 
انواع آن با بستر خود يعنی شهر و استفاده كنندگان خود در تعامل 
هستند و اين تعامل تا چه اندازه پايدار خواهد بود. سئوال هايی در 
اين راستا مطرح می شوند. آيا فقط با ايجاد ترابری همگانی، پايداری 
حاصل می شود؟ آيا پايداری با وسايل نقليه ی شخصی نيز محقق 
می شود؟ چگونه انواع مختلف ترابری می توانند به ايجاد روابطی 

پايدار و تعاملی مثبت منجر شوند؟
اما  به نظر برسد،  آغاز بديهی  اين پرسش ها شايد در  پاسخ تمام 
با اندكی تامل می توان با آنها به طور علمی مواجه شد و به پاسخ 
جابجايی  در  فقط  پايداری  كرد.  پيدا  دست  انگيزی  شگفت  های 
آسان و راحت مردم تعريف نمی شود و حتی پايداری اين نيست كه 
تجهيزات ترابری، مدت زيادی دوام داشته باشند. درست است كه 
اينها می توانند جزء ملزومات يك ترابری پايدار باشند اما به هيچ 
با قدم زدن، جابجا شدن و رانندگی كردن در  وجه كافی نيستند. 
شهرها و بدون روش تحقيق علمی نيز می توان به راحتی متذكر 
شد كه ترابری در بسياری از حوزه ها دارای مسائل عديده ای است؛ 
حتی در حوزه هايی كه ادعای پايداری بر آن ها وجود داشته باشد.  
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دارد در چگونگی كاركرد آن هنوز ابهاماتی مطرح باشد.
با كل شهر، بخشی  ارتباط  در  ترابری می تواند  پايداری  محدوده 
ميدان  دو  فاصل  حد  مثل  كوتاهی  ارتباط  در  حتی  يا  و  شهر  از 
وجودی  برای صحت  مفاهيمی  اين  وجود  با  كوچك مطرح شود. 
آن بايد از قبل اتفاق افتاده باشد كه می توان به يكپارچگی شبكه 
ترابری، همپوشانی كل سطح شهر، تعامل مثبت و تكميل كنندگی 
و سكونت  زيست  محيط  با  سازگاری  و  ديگر  ترابری  سامانه های 
انسان اشاره كرد. هر كدام از اين مفاهيم بسيار جای بحث دارند 
ولی به توضيحات مختصری درباره آنها اكتفا می كنيم. يكپارچگی 
سامانه ترابری زمانی رخ می دهد كه سامانه در هم تنيده شده باشد و 
وجود هيچ ساختاری خللی در ساختار ديگر ايجاد نكند. سامانه های 
ترابری بايد تمام سطح شهر را پوشش دهند تا هيچ قسمتی از آن 
با  رابطه  در  باشد.  نمانده  باقی  شده  تعريف  ترابريی  سامانه  بدون 
تعامل مثبت سامانه های ترابری نيز می توان يادآور شد كه زمانی 
اين اصل به وقوع می پيوندد كه تجهيزات ترابری در يك نگاه كالن 
نمايند.  تكميل  را  عملكرد همديگر  و  كنند  خوبی عمل  به  با هم 
در ضمن، اين تجهيزات همواره بايد با محيط زيست همخوانی و 
سازگاری داشته باشد؛ زيرا حق هر انسانی است كه در محيطی پاك 
و به دور از آلودگی ها زندگی كند. تجهيزات ترابری نبايد تحت هيچ 
خود  پيرامون  طبيعت  و  انسان ها  مطلوب  زيست  از  مانع  شرايطی 
شوند. آنها بايد كمترين خسارت را به محيط زيست پذير و زيستا 
درصدد  هموارد  بايد  شهرها  مسئوالن  و  برنامه ريزان  و  كنند  وارد 

جبران خسارات ناشی از ايجاد تجهيزات ترابری برآيند. 

جامعه پذير بودن سامانه ترابری همگانی يا خصوصی
اين عامل مهم به پيشينه آن ملت باز می گردد. در جوامع ليبرال 
كه هر كسی به گفته فرانك لويد رايت معمار و شهرساز معروف 
آمريكايی، حق زندگی در يك آكر)نزديك به چهارهزار متر مربع( 
منطقه  و  سرزمين  وسعت  در  شهرها  خود  به  خود  دارد،  را  زمين 
شهری معنا پيدا می كند؛ بنابراين ميل جوامع آمريكايی به زندگی 
در حومه های شهری و رانندگی با وسيله ترابری خصوصی می باشد. 
به همين خاطر توسعه پايدار بر مبنای جامعه پذيری بايد با در نظر 
را عملياتی  راهكارهای خود  داشتن بستر تحقيق و شرايط جامعه 
سازد. برخالف آن در جوامع دموكرات غربی شاهد ميل مردم به 
حضور در فضای شهری و متعاقبًا استفاده از اتوبوس ها و متروهای 
درون شهری هستيم. در اين جوامع مردم به نحو ديگری از وسيله 
ترابری خصوصی استفاده می كنند و فقط در صورت ضرورت از آن 
برای سفرهای كاری، تحصيلی، شخصی و غيره بهره می گيرند. در 
كشور ايران نيز استفاده از هر دو ترابری همگانی و خصوصی تعديل 
شده است، ولی جامعه هنوز ميل به استفاده از حمل و نقل خصوصی 
جای  اينجا  می كند.  استفاده  اكراه  با  همگانی   ترابری  از   و  دارد 
پذيرد  موضوع صورت  اين  پيرامون  گسترده ای  تحقيقات  كه  دارد 
و بررسی شود كه علت آن چيست؟ آيا كيفيت ترابری همگانی در 

كشور ما پايين است و يا اعتماد مردم به آن كافی نمی باشد.
در صورتی ممكن می شود كه  فقط  پرسش هايی  به چنين  پاسخ 
مورد  همگانی  ترابری  وسايل  كشش پذيری  البته  و  جامعه پذيری 

تعريف مساله ی  پايداری و اهداف تحقیق
بعضی ها پايداری را نحوه ی استفاده از ابزارها و منابع به گونه ای 
باشد می دانند، بعضی  آينده هم منفعت داشته  كه برای نسل های 
ديگر پايداری را توزيع عادالنه ی منافع بين عامه ی استفاده كنندگان 
بر می شمرند، حتی پايداری در پاره ای از موارد در سازگاری با محيط 
زيست تعريف می شود. اين تعاريف به ما كمك می كند كه نگاهی 
روشن به موضوع داشته باشيم، بنابراين ديگر پايداری را در حمل 
از  بسا بسياری  بادوام كمتر جستجو می كنيم. چه  يا  نقل آسان  و 
تجهيزات ترابری كه برای شهرها مضر و نامناسب تلقی می شوند، 
اتوبوس های  پرازدحام، حركت  مراكز شهری  در  تردد خودرو  مثل 
را  شهر  بافت  كه  خيابان كشی هايی  يا  و  سرعت  خط  در  شهری 
جراحی می كند، هم آسان بوده و هم بادوام می توانند باشند، ولی 

كاماًل برخالف جريان پايداری قرار می گيرند.
پايداری در معنای صحيح خود به معنای استفاده ی منطقی و بجا 
آن  در  نيز  آيندگان  و  منفعت جمع  است كه  منابع  و  تجهيزات  از 
لحاظ شده باشد. به اين علت استفاده ی منطقی و بجا بايد صورت 
پذيرد كه تجهيزات بی جهت و مصرفانه، صرف كاری نشوند و بازده 
كمی در بر نداشته باشند. هميشه بايد بهترين گزينه در بين راههای 
پيش رو انتخاب شود و منفعت جمع و آيندگان نيز بايد متناسب با 
منابع موجود و شرايط جامعه تعريف شود. منفعت گاهی در ايجاد 
زيرساخت های اساسی، زمانی در توسعه و بسط تجهيزات موجود و 
حتی می تواند در اصالح و بازسازی آنها معنا پيدا كند؛ ولی به هر 

حال بايد به نفع همگان بوده و در آينده هم كاربرد داشته باشد.
هدف اصلی اين تحقيق بررسی پايداری ترابری در انواع همگانی و 
خصوصی آن و مطالعه ای جامع در جهت سنجش ميزان تأثيرگذاری 
آنها است. در ارزيابی پايداری ترابری شهری بايد روابط در سطحی 
آلودگی  در  روابط  اين  شود.  بررسی  شهری  منطقه  يعنی  باالتر، 
اقتصادی  های  كنش  از  نمودی  كه  است  تأثيرگذار  جهان  هوای 
 .)462 ,2002 ,Christopher( توليد محسوب می شود  و شيوه ی 
در اين نوشتار به مقايسه ی اين دو سيستم ترابريی پرداخته شده 
مناسب تر  پايداری  برای  اين سامانه ها  از  دريابيم كه كدام يك  تا 
است. البته اين تأثيرگذاری با توجه به بستر و بافت شهرها بررسی 
و الگوی بهينه با توجه به ساختار جامعه و شرايط زيست و سكونت 

پيشنهاد می شود. 

محدوده ی تحقیق در زمینه ی پايداری ترابری
می توان  چگونه  شود؟  قلمداد  پايدار  می تواند  زمانی  چه  ترابری 
پايداری ترابری را تحقق بخشيد. اين پرسش ها پيرامون اين بحث 
پايداری  را در نظر داشت كه  اين  بايد  همواره مطرح هستند ولی 
ترابری در راستای مفاهيم پايداری است. همان طور كه در قسمت 
قبل پايداری تعريف شد، هنگامی می توان به پايداری ترابری دست 
يافت كه تجهيزات آن به درستی و در جای خود مورد استفاده واقع 
شوند، سامانه هايی مناسب با بستر جامعه و سرزمين انتخاب شود و 
همچنين به منافع عموم ارج نهاده شود. با اين مفاهيم، جای هيچ 
گونه ابهامی در تعريف اصل پايداری ترابری وجود ندارد، ولی امكان 
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مطالعه عميق قرار گيرد كه از حوصله مبحث ما خارج است. جامعه 
ما كه در حال حاضر فرهنگ های نوظهوری چون آپارتمان نشينی را 
پذيرفته است، چرا هنوز سر سازگاری و اطمينان به ترابری همگانی 
می توان  اينكه  شود،  گذاشته  كنكاش  به  بايد  مطالب  اين  ندارد؟ 
وسايل  كيفيت  بايد  ابتدا  در  يا  كرد  سازی  فرهنگ  زمينه  اين  در 
ترابری همگانی را ارتقاء بخشيد. تمام اين اقدامات در راستای جلب 

اطمينان مردم صورت می پذيرد.

بافت شهری و تاثیر و تاثر آن بر ترابری همگانی و 
خصوصی

همانطور كه درباره جامعه پذيری بحث شد، می توان پيرامون بافت 
شهرها نيز در اين زمينه كنكاش كرد. بافت شهر از مهم ترين عوامل 
شهرهای  در  مثال،  عنوان  به  است؛  ترابری  سامانه های  پذيرش 
پيدايش پديده خودرو در  بافت شهر به سبب  پهندشتی1 آمريكايی، 
پهنه سرزمين گسترده شد  )Cervero, 2010, 30( و اين نوع بافت 
شهرهای  در  همچنين  بخشيد.  شدت  را  اتومبيل  از  استفاده  خود 
شهر  بافت  شهری،  مراكز  بر  تمركز  به علت  نيز  اروپايی  متمركز2 
متراكم گشته و اين نوع بافت خود باعث محدوديت حضور خودرو 
به  مردم  بنابراين   .)30  ,2010  ,Cervero( است  شده  شهرها  در 

استفاده از اتوبوس ها و متروهای شهری روی آورند.
آن  شكل گيری  در  مختلفی  علل  كه  است  عاملی  شهر  بافت 
موثر هستند، ولی به طور مستقيم و آشكار بر سامانه های ترابری 
زندگی  آمريكايی  شهری  حومه های  در  نمی توان  است.  تأثيرگذار 
كرد و از اتومبيل بی بهره بود و از آن طرف نمی توان در شهرهای 
تمركز يافته اروپايی سكنی گزيد و به راحتی از اتومبيل شخصی 
استفاده كرد. بدين علت در مالحظات پايداری بايد به ويژگی های 

بافت شهری نيز توجه ويژه ای مبذول داشت.
مردم  همانند  خصوصی  ترابری  از  استفاده  به  ميل  ما  كشور  در 
به  بسيار  ما  شهرهای  بافت  ولی  دارد،  وجود  آمريكايی  شهرهای 
شهرهای فشرده اروپايی نزديك تر است. بنابراين شاهد رفتارهای 
راهكار  بهترين  هستيم.  خود  شهروندان  جانب  از  گونه ای  تضاد 
از تجربيات غرب در زمينه آرامسازی و خيابان های  شايد استفاده 
مسكونی ايشان باشد كه برای شرايط كشورمان مناسب سازی شده 
باشند. آينده شهرهای ما مسئله ای است كه ما را به تأمل وا می دارد؛ 
زيرا پايداری اصلی است كه فقط مختص جوامع امروز و برطرف 
نمودن نيازهای آنان نيست، بلكه بايد با برنامه ريزی شرايط آينده 
از  نيز  را در آن زمان  ترابری  پايداری  بينی كرد و  را پيش  جامعه 
برنامه ريزی كاربری  برنامه ريزی شهری،  اكنون بررسی نمود.  هم 
زمين و برنامه ريزی ترابری را در جهت ايجاد و بهبود محيط های 
 ,Luoma( ساخته شده، اقتصادی و اجتماعی در آينده پيوند می دهد

     .)7 ,2012

تحلیل میزان پايداری ترابری همگانی  و  خصوصی
 اولين تحليل پايداری سامانه ترابری مربوط به پايداری هزينه انواع 
ترافيك  آمار شورای عالی هماهنگی  به  توجه  با  ترابری می باشد. 

شهرهای كشور1 در سال 1390 سهم ترابری همگانی از سفرهای 
درون شهری 75% محاسبه شده است كه به تفكيك شامل %40 
اتوبوس، مدی بوس و مينی بوس، 25% تاكسی و ون و 10% قطار 
شهری می شود. البته در اين تعريف ترابری نيمه همگانی و نيمه 
خصوصی را نيز جزئی از ترابری همگانی در نظر گرفته اند كه خود 
حال  در  ما  كشور  در  همگانی  ترابری  بنابراين  دارد؛  بحث  جای 
توسعه می باشد و بايد به هزينه آن برای استفاده عموم مردم توجه 
خاصی شود، چرا كه نبايد خيلی ارزان باشد كه نتوان با درآمدهای 
آن زيرساخت ها را توسعه بخشيد و نبايد خيلی گران باشد كه مردم 

فكر استفاده از اين سيستم را از سر بيرون كنند.
سياست های تشويقی در اين باره پديد آمده اند كه می توان به كارت 
اين  كرد.  اشاره  اتوبوس  و  مترو  يكساله  و  ماهه  شش  بليت های 
است،  كرده  جلب  خود  به  را  زيادی  استفاده كنندگان  كه  سياست 
اينگونه عمل می كند كه با خريد يك كارت الكترونيكی با هزينه ای 
به طور متوسط به اندازه مصرف سه تا شش ماه يك كارمند و يا 
دانشجو از ترابری همگانی می  توان يكسال از اتوبوس و مترو به طور 
مشترك استفاده كرد. قيمت پرداختی اين كارت در زمان تحقيق 
پرداخت  و  سرمايه گذاری  دليل  به  كه  بوده  ريال  هزار   550 برابر 
يكجا برای استفاده كنندگان ارزان تمام می شود. سياست هايی در 
اين زمينه برای تشويق مردم به استفاده از ترابری همگانی وجود 
آنها اشاره می شود. )1( مكانيزه شدن سامانه تحويل  دارد كه به 
بليت، )2( ارتقای كيفيت اتوبوس ها و قطارهای شهری، )3( ايجاد 
پايانه های مناسب و ايستگاه های استاندارد، )4( استفاده از خطوط 
ويژه سريع السير و )5( اصالح مسيرهای تردد اتوبوس از اين جمله 

سياست ها هستند.  
ترابری ريلی كه يكی از بخش های پر استفاده و رو به رشد ترابری 
همگانی است، در طی دوره 1387-1379 روند صعودی داشته كه 
ناشی از حمايت های مستقيم دولت بوده است. سهميه بندی بنزين 
نيز از جمله عوامل رشد حمل مسافر در راه آهن در سال های اخير 
محسوب می شود )مروری بر تحوالت بخش ترابری، 1388، 13(. 
اين سهم در سفرهای درون شهری به شدت رو به رشد است كه نياز 
به حمايت بيشتری دارد. پيش بينی می شود كه در آينده توسعه قطار 
شهری از ديگر وسايل ترابری همگانی بيشتر باشد، سياست گذاری 
مناسب در قطار شهری می تواند به ايجاد سامانه ترابری پايداری 
منجر شود زيرا؛ می دانيم ريل ها و قطارها در طول زمان بيشتری 
توسط  سامانه  اين  می ماند.  باقی  نيز  آيندگان  برای  و  آورده  دوام 
بيشترين گروه های جمعيتی پذيرفته شده است و هم اكنون جوانان 
زيادی را به سوی خود جلب نموده است كه در آينده هم خود از 
اين وسيله استفاده خواهند كرد و هم به فرزندان خود استفاده از آن 
را آموزش می دهند. در بيشتر محافل علمی نيز پايدارترين سيستم، 
با  روزی  شايد  می شود.  برآورد  شهری  قطار  خصوص  به  و  قطار 
توسعه اين سامانه، نياز به وسيله شخصی به حداقل برسد و شاهد 

پايداری بيشتر خيابان های خود با مقاطع عرضی كنونی باشيم.  
محيط  پايداری  به  مربوط  ترابری  سامانه  پايداری  تحليل  دومين 
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مزيت های  به  دستيابی  برای  برنامه ريزی  كميته  می شود.  زيست 
شامل  كه  است  كرده  طبقه بندی  را  اصولی  ترابری  محيطی 
سياست گذاری در زمينه های وسايل ترابری، موتور آنها و تجهيزات، 
سوخت، سرمايه همگانی برای زيرساخت های ترابری، تقويت روند 
به  اشاره  برای  اطالعات  اجرايی  برنامه های  جاری،  برنامه ريزی 
بر ذغال خالص، سوخت،  ماليات  ناقص،  اطالعات  حساسيت های 
 ,EPA( بازرگانی می شود  و  و عيان سازی  نقليه  جابجايی وسايل 
2010(. اين سياست ها شايد به دنبال كاهش آلودگی ها و افزايش 
باشد  آيندگان  از مواهب طبيعی برای  برابر جهت استفاده  فرصت 
اما بايد الگوی حومه نشينی آمريكايی را به عنوان عاملی در نظر 
گرفت كه نمی توان آن را جدای از ترابری شخصی دانست و جزء 
الينفك زندگی مردم می باشد. جدای از آن كشورهای پيشرفته تر 
آلودگی های بيشتری توليد می كنند كه بخشی از آن به دليل استفاده 
بيشتر از ترابری خصوصی می با شد كه بايد هزينه آن را به تمام 

جامعه بشری بپردازند. در ادامه نموداری در رابطه با سرانه توليد گاز 
CO2  آمده است كه نشان می دهد اين سرانه همواره در كشورهای 
پيشرفته بيشتر بوده كه البته با سياست گذاری های مناسب در حال 
قرار است  با سناريو سازی در سال 2030 ميالدی  و  تعديل است 

اين ميزان حتی كمتر از كشورهای در حال 
توسعه شود.

عالوه بر ميزان آلودگی ها روزانه در كشور 
مصرف  بنزين  ليتر  ميليون  هشتاد  از  بيش 
تهران  كالنشهر  در  مصرف  اين  می شود. 
ليتر است. يك  روزانه سی و هفت ميليون 
بخش  در  سوخت  بی رويه  مصرف  عامل 
همگانی  ترابری  توسعه ی  عدم  ترابری، 
عوامل  باشد.  می  سفر  توليد  با  متناسب 
مصرف  مثاًل  هستند.  موثر  نيز  ديگری 
بنزين در خودروهای مستهلك بسيار بيشتر 
خودروهای  است،  جديد  خودروهای  از 
بنزين  ليتر   26 تا   15 ايران  در  مستهلك 
اما  می كنند.  مصرف  كيلومتر  صد  هر  در 

بيانگر  كشور  ترابری  در  بنزين  مصرف  باالی  سرانه  هر حال  به 
ناپايداری ترابری شهری و بين شهری كشور است. 

سومين تحليل پايداری سامانه ترابری در ارتباط با پايداری اجتماعی 
است. در ورای تأثيرات اقتصادی و زيست محيطی، ترابری تأثير 
معيارهای  زير  شامل  كه  دارد  اجتماعی  معيار  از  شديدی  پذيری 
دسترسی به تسهيالت، تفريحات، اشتغال، رفاه، آلودگی صوتی و 
تعامل اجتماعی می شود. بسياری از اين زيرمعيارها را نمی توان به 
راحتی به صورت كّمی محاسبه نمود، بنابراين در اين تحقيق ما به 

تحليل كيفی آنها می پردازيم.
اجتماعی  تحليل های  در  كيفی  مقياس های  مهمترين  از  يكی 
سطح خدمات1 می باشد. توسعه پايدار درواقع درزمينه ارتقاء كيفيت 
زندگی تالش می كند، در بستر ترابری نيز اين اصل شامل اهدافی 
از قبيل آسايش، كيفيت جابه جايی در معنای دسترسی و سرعت و 
همچنين برطرف كردن نياز عابرين پياده می شود 
شاخص ها  اين  با   .)482  ,2002  ,Christopher(
اتومبيل شخصی مزيت های زيادی نسبت به ترابری 
راحت تر  آن  از  استفاده  هم  كه  چرا  دارد.  همگانی 
بوده و دسترسی و سرعت با آن از كيفيت باالتری 
برخوردار خواهد بود، حتی اين سامانه دارای انعطاف 
بيشتری در تعامل با پياده می باشد، چرا كه پياده هايی 
كه قصد استفاده از تاكسی ها را دارند می توانند در 
پياده  آن  از  يا  سوار  آن  به  خيابان  از  نقطه ای  هر 
شوند. سامانه ترابری خصوصی در تعامل با عابرين 
كاربری های  كردن  تماشا  يا  قدم زدن  قصد  كه 
نشان  منعطف  رفتاری  خود  از  نيز  دارند  را  اطراف 
و  شده  آرامسازی  خيابان های  می توان  و  می دهد 
كشورهای  اكثر  در  را  مسكونی  خيابان های  حتی 

پيشرفته، دليلی بر اين مدعا دانست.
و  همگانی2   ترابری  سرعت  متوسط  مطلب،  ادامه  در  نموداری 
ترابری خصوصی3   به نمايش درآورده است. به راحتی همانطور 

)183 ,2011 ,Zito( 

)483 ,2002 ,Christopher(

خودرو

تصوير 2 ( نمودار متوسط سرعت اتومبیل و حمل و نقل عمومی 

تصوير 1 ( مقايسه سرانه تولید CO2  در دهلی و لندن
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كه انتظار داشتيم می توان تشخيص داد كه متوسط تعداد اتومبيل ها 
با سرعت باال بسيار بيشتر از ترابری همگانی است.

در نموداری ديگر نيز دسترسی با توجه به زمان سفر بررسی شده 
وسيله  كه  كرد  مشاهده  می توان  انتظار  مطابق  هم  باز  كه  است 
ترابری شخصی دسترسی بهتر در زمان كمتر را داراست كه البته 
اين شاخص با افزايش زمان سفر تا حدود قابل توجهی تعديل می 

شود.
مقياس كيفی ديگر ميزان تصادف ها و بيمه است. ترابری خصوصی 
با سرعت و تقاطع های بيشتر بدون شك در معرض خطر بيشتری 
است. متأسفانه حدود 70% كشته های تصادف با اتومبيل، عابرين 
پياده هستند كه حاكی از ناامن بودن دسترسی ها و مخاطره آميز 
بودن اتومبيل ها برای افراد پياده ای است كه به هر علت خواهان 
گذر از خيابان ها هستند. هم اكنون طبق گزارش سازمان ترابری 
و ترافيك هر روز به طور متوسط 473 تصادف و 92 كشته حاصل  
اين  بنابراين  است؛  كشور  كل  در  جاده ای  ترابری  ايمنی  وضعيت 
شاخص می تواند دليلی بر ارجحيت ترابری عمومی باشد. يكی از 
می باشد،  تصادف ها  از  بعد  اوضاع  بهبود  در صدد  كه  راهكارهايی 
بی احتياطی  به  خود  موارد  پاره ای  در  شايد  كه  هستند  بيمه ها 

رانندگان منجر شود و مشكالت را دامن بزند.
مقياس كيفی اشتغال به عنوان آخرين زير معيار در رابطه با پايداری 
اجتماعی بررسی می شود. توليد اتومبيل به شخصه خود اشتغال زا 
است در حاليكه توليد وسائل نقليه عمومی در آن اندازه و مقياس 
هرگز مطرح نمی شوند، چرا كه نياز به آن ها در تعداد كمتری مورد 
عاملی  كه  اشتغال  نرخ   .)486  ,2002  ,Christopher( است  نياز 
 ,2010 ,Cervero( اجتماعی است و در آن منفعت جمع مطرح است
بينی  پيش  با  بايد  كه  باشد  می  پايدار  توسعه  مهم  اصول  از   )33
مناسب برای اين نياز در آينده نيز برنامه ريزی شود. بنابراين اين 

شاخص ارجحيت حمل و نقل خصوصی را متذكر می شود.
سفرهای  در  كه  می دهد  نشان  تحقيقی  در  خانوارها  مطالعات 
كوتاه، الگوهايی بر جامعه مترتب می شود؛ مثال با افزايش سطح 
درآمد استفاده مشترك از وسيله نقليه ی شخصی افزايش می يابد؛ 
پياده  صورت  به  يا  اتوبوس  با  جمعی  دسته  سفرهای  حالی كه  در 
 ,2008 ,F. Ulfarsson, Sungyop Kim( پيدا می كند  كاهش 
بگيريم،  نظر  در  هم  را  اجتماعی  گروه  اين  بايد  بنابراين   .)731
با ترقی سطح زندگی در كشور خود، مسلمًا ما به توسعه  چرا كه 
ايجاد  به  فقط  نبايد  و  می شويم  نيازمند  خود  شهری  خيابان های 
زيرساخت های ترابری همگانی به جهت نياز گروه های كم درآمد 
بپردازيم. درست است كه عدالت يكی از اصول مهم در توسعه پايدار 
شهری است و بايد به منافع كم درآمدها هم توجه شود، ولی حضور 
افراد پردرآمد در جامعه هم ضروری است و نبايد آن ها را مجبور 
شهری  بزرگراه های  از  فقط  و  نشوند  شهری  مراكز  وارد  كه  كرد 
عبور كنند، اين مسئله باعث می شود كه تنوع افراد در شهرها كمتر 
شود و بنابراين كاربری های لوكس به مراكز شهری نيايند و اوضاع 
اين  اثر توسعه ترابری در  بر  نابسامان ترگردد. كاربری های لوكس 
مراكز پديد می آيند؛ چرا كه افراد با درآمد باالتر مراجعان اصلی آنها 
هستند و حضور اين افراد باعث انتقال سرمايه ايشان به اين مراكز 

و رونق آنها خواهد شد.

نتیجه گیری
با توجه به مطالبی كه گفته شد، تحقق پايداری را نبايد به تنهايی 
در شاخص های اقتصادی، زيست محيطی و اجتماعی آن جست وجو 
كرد، بلكه بايد به جامعه پذيری و بافت شهرها در سير پايدار سازی 
سامانه ترابری توجه ويژه ای شود. پايداری در معنای عام استفاده 
بهينه از تجهيزات و حفظ آن برای آيندگان می باشد، اما نبايد از اين 
موضوع غافل شد كه سامانه های به ظاهر پايداری مثل ايجاد قطار 

تصوير 3 ( نمودار دسترسی - زمان سفر در دو سیستم حمل و نقل 
 )483 ,2002 ,Christopher( خصوصی و عمومی
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شهری و خيابان كشی در مركز شهر وجود دارد كه در عمل اين گونه 
نيستند. امكان دارد در جامعه ای ترابری خصوصی پاسخگو باشد و 
پايه و اساس نظام ترابری را  در جامعه ای ديگر ترابری همگانی، 
تشكيل دهد؛ بنابراين هر سامانه ای در بستر خود بررسی می شود. 
درست است كه شاخص هايی وجود دارد كه در متن تحقيق به آنها 
پرداخته شد و هركدام بيانگر ويژگی خاصی از سامانه ها و ارجحيت 
آنها از لحاظ پايداری بود، اما بايد به آنها در كنار شرايط جامعه و 
بافت شهرها نگريست. سامانه های ترابری تركيبی نيز وجود دارند 
فعاليت  هم  با  ارتباط  در  خصوصی  و  همگانی  ترابری  آن  در  كه 
پايداری  افزايش  اوقات،  گاهی  دارند.  را  مثبت  تعاملی  و  می كنند 
سامانه ی ترابری با ايجاد سامانه ی جديد صورت می پذيرد، اما در 
اكثر موارد بايد به اصالح وضع موجود پرداخت و راهكارهايی در 
جهت افزايش كارايی و بهره وری سامانه ترابری پيشنهاد كرد تا به 

پايداری اين سيستم منجر شود.  

 پی نوشت  ها:
1- Broadacre City
2- Concentrated City

3- سياست ها و برنامه های ترابری درون شهری كشور
4- LOS 
5- Transit

6- Aut

منابع:
ترابری  برنامه های  و  سياست ها   ،1390 مجتبی،  شفيعی،   •
درونشهری كشور، دفتر ترابری و دبيرخانه شورای عالی هماهنگی 

ترافيك شهرهای كشور

• مروری بر تحوالت بخش حمل و نقل طی دوره 1379-1387، 
بهمن 1388، دفتر تحقيقات و سياست های بخش توليدی، گروه 
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 موسی حسین زاده 
كارشناس ارشد جامعه شناسی شهری و صنعتی

1- مقدمه
به زندگی در  ايران مخصوص  ترافيك در  تا چندی پيش، مشكل   
كالنشهرها بود، اما امروزه مشكل ترافيك و ترابری شهری و عوارض 
ناشی از آن از قبيل آلودگی صوتی، آلودگی هوا، اتالف وقت، هزينه ی 
همه ی  مشكل  به  فوت  به  منجر  تصادف  حتی  و  تصادفات  مالی، 

شهرهای ايران تبديل شده است.
اين بررسی با توجه به مفهوم رابطه  ی ظرف و مظروف و شاخص های 
در  ترافيك  مشكل  تبيين  درصدد  )شافر(  انسانی  حيات  هفتگانه 
در  پيشگفته  مشكل  بروز  علت  بدين وسيله،  تا  است  ايران  شهرهای 

شهرهای كشور شناسايی گردد.
به نظر می رسد شهرهای ايران همزمان شاهد چند اتفاق مهم هستند. 
همزمانی رشد جمعيت كشور، توليد خودرو، اعطای وام جهت تأمين 
مسكن به شهروندان )مسكن مهر( و بازسازی بافت های فرسوده در 

اما  است،  انجاميده  مراكز شهری  در  آپارتمان  ساخت  به  مواقع  اكثر 
ارتباط دهنده بين مراكز  به نظر می رسد اهميت شريانهای حياتی و 
شهری و انسان ها، يعنی خيابان ها و معابر در اين ميان به عنوان ظرف 
و بستری كه الزمه ی ارتباط شهری است، رشد كافی نداشته است و 
مديريت شهری در سطح ملی همگام با حمايت از صنعت خودروسازی 
و تهيه ی مسكن شهروندان حمايت قابل مالحظه ای را برای تأمين 

معابر مورد نياز جمعيت و خودروهای توليد شده نداشته است.
با رشد جمعيت و شهرنشينی در كشور و حمايت از صنايع خودروسازی 
برای  حمايتی  طرح های  كشور  آن  متعاقب   خودرو  توليد  افزايش  و 
تأمين مسكن مناسب برای شهروندان ايرانی طی طرح های بازسازی 
كه  است  تسهيالت  اعطای  با  همراه  شهری  فرسوده ی  بافت های 
است،  انجاميده  شهری  مراكز  در  آپارتمان سازی  ساخت  به  امر  اين 
اين  با  ايران همچنان  اما شهروندان و مسؤوالن ترافيك شهری در 

آسیب شناسی ترابری و آمدوشد شهری 
در ایران

)مطالعه موردی: شهرهای بجنورد و اسفراین(
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عوارض ناشی از آن در سطوح مختلف درگير هستند. مسؤوالن ترابری 
شهری در سطح خرد و كالن با ارائه ی راهكارهايی از قبيل باال بردن 
نامحسوس،  كنترل  خيابان ها،  كردن  يك طرفه  جريمه ها،  هزينه ی 
... درصدد  ايجاد موانع )گل ميخ، ديواره، بولوار( برداشتن ميدان ها و 
مطرح  راهكارهای  می رسد  نظر  به  اما  هستند،  ترافيك  مشكل  حل 
شده فقط می توانند به عنوان ُمَسكن ، التيام بخش در دوره ی زمانی 
عوارض  و  ترافيك  مشكل  با  همچنان  شهروندان  و  باشند  كوتاهی 
ناشی از آن درگيرند.  گاه، راه حل های ارائه شده باعث بروز مسائلی از 
قبيل از بين رفتن هويت شهرها )برداشتن ميدانها(، خسارت مالی به 
شهروندان در برخورد با موانع جاده ای )گل ميخ و ... ( و تضاد مردم 

و دولت می شود.

پیشینه ی تحقیق 
شهری  توسعه ی  طرح های  »آسيب شناسی  عنوان  با  تحقيقی  در 
در  كشور  شهرهای  ناموزون  توسعه  است،  شده  عنوان  كشور«  در 
شهری  توسعه ی  طرح های  تهيه ی  برای  را  زمينه  اخير،  دهه های 
اجرای  و  تهيه  از  دهه  چهار  گذشت  وجود  با  اما  است،  كرده  فراهم 
اين  بر  است.  نشده  حاصل  چندانی  موفقيت  عمل  در  طرح ها  اين 
شناخت  جهت  در  شهری  توسعه ی  طرح های  آسيب شناسی  اساس، 
نارسايی ها و اصالح آنها از ضروريات است. در اين مقاله با رويكردی 
تنها  عنوان  به  شهری  طرح های  آسيب شناسی  شهر،   به  سيستمی 
مرجع هدايت برنامه ريزی ها بررسی می شود و طرح های شهری هم 
از ديدگاه فراسيستمی و ديدن شهر به عنوان جزئی از سيستم )نظام( 
شهرهای  به  توجه  و  سيستمی  ديدگاه  از  هم  و  كشور  برنامه ريزی 
توسعه، به عنوان جزئی از سامانه ی  شهر و ساير متغيرهای دخيل در 

توسعه مورد بازبينی قرار گيرد )پوراحمد: 167، 1385(
در تحقيقی با عنوان » توسعه ی شهری و آسيب شناسی اجتماعی در 
مؤلفه های  بر شناخت  اجتماعی شهرها،  ديدگاه جغرافيايی  از  ايران« 
مورد  شهری  فضای  سازمان يابی  آسيب شناسی  و  شهرها  جغرافيايی 
توجه قرار می دهد. در حال حاضر بارگذاری بحرانی جمعيت و فعاليت 
نابسامانی شديدی  با  با تنگناهای محيطی و مديريتی،  در شهرهايی 
در سازمان فضايی شهر همراه است و رابطه ی معقول و موزون ميان 
عناصر تشكيل دهنده ی فضا را برهم زده است. ساماندهی اين فضا و 
جغرافيايی  الزامات  با  منطبق  فضايی  نظم  يك  به سوی  آن  هدايت 
بر  تعيين كننده ای  آثار  پايه ای،  راهكار  يك  عنوان  به  می تواند  شهر، 
اجتماعی در شهرها برجای  ناهنجار و تعديل آسيبهای  كاهش رفتار 

گذارد )علی اكبری: 49، 1389(.
در تحقيقی ديگر با عنوان »بررسی توسعه ی پايدار ترابری در ايران با 
استفاده از تحليل چند هدفی« عنوان شده است، در تمامی جوامع، رشد 
و توسعه ای كه بدون محدوديت و لجام گسيخته باشد، پيامدهای منفی 
خواهد داشت. توسعه ی پايدار در حقيقت پاسخی برای مقابله با اين آثار 
منفی است. توسعه ی پايدار ابعاد گسترده ای دارد و بسياری از جوانب 
زندگی بشری را دربرمی گيرد. توجه به ترابری به عنوان جزء جدايی 

ابعاد  با  اندر كنش همه جانبه ای كه  به دليل  انسان و  ناپذير زندگی 
كليدی جامعه دارد، در بسياری از پژوهش هايی كه در زمينه ی پايداری 
انجام گرفته، ظاهر شده است. توسعه ی پايدار ترابری را می توان دارای 
زيست  و  اقتصادی  اجتماعی،  ابعاد  شامل  كه  دانست  اصلی  بعد  سه 
پايدار ترابری  محيطی است. يك ديدگاه، شرط رسيدن به توسعه ی 
را برقراری تعادل و هماهنگی بين اين ابعاد می داند و هركدام از اين 

ابعاد در تأثير دوسويه با ترابری هستند.
افراد  از  تعدادی  كارشناسی  قضاوتهای  از  استفاده  با  مقاله  اين  در 
متخصص و غير متخصص، ارزيابی كلی از هدف كه توسعه ی پايدار 
نتايج نشان داد كه در تحليل هر دو گروه  انجام شد.  ترابری است، 
و  معيار  به عنوان اصلی ترين  اقتصاد  معيار  افراد متخصص و عادی، 
با تشكيل  آلودگی هوا  ترابری همگانی و كنترل  افزايش  گزينه های 
ستادهای معاينه فنی خودرو به عنوان مؤثرترين سياستها در راستای 

توسعه ی پايدار ترابری انتخاب شده است )رصافی: 34، 1388(.
در مقاله ای با عنوان »ترابری و توسعه ی پايدار« عنوان شده است 
كه در بررسی عوامل مؤثر بر توسعه، گاهی ديده می شود كه در جوامع 
مختلف، توسعه رخ داده، اما پايدار نبوده است. به عبارتی، توسعه در 
از يك  برآمده  پايدار  توسعه ی  است.  داشته  كوتاهی  عمر  جوامع  آن 
نظم همه جانبه است كه تمامی جوانب آن بايد رعايت گردد. ترابری 
به عنوان يكی از بخش های اقتصادی- اجتماعی رشد كند؛ زيرا بين 
كارايی آن با كارايی عمومی اقتصاد، همبستگی نيرومندی وجود دارد و 
از طريق هماهنگی بين ساير شقوق ترابری می توان نسبت به افزايش 
بهره وری اين بخش اقدام كرد؛ در غير اين صورت، منابع عظيم اين 
گريبانگير  جهت  اين  از  بزرگی  معظل  و  بود  نخواهد  كارآمد  بخش 

اقتصاد جامعه خواهد شد )وحدتی فرد: 1379(.

چهارچوب نظری
مبنای اصلی نگارش اين مقاله، ديدن شهر از ديدگاه ظرف و مظروف 

است.
اگر شهر را از منظر رابطه ی ظرف و مظروفی بنگريم، قانونمندی های 

زير را در نظام كلی آن می توان مشاهده كرد:
1- بستر جغرافيايی با عرصه ی محيطی كه شهر روی آن ساخته شده 
يا قرار است ساخته شود، ظرفی است برای مظروف شهر و كالبدها و 

زير ساختهای آن.
2- كالبد شهر از منظری ديگر، ظرفی است برای مظروف انسان و 

همه ی فعاليت های او در عرصه ی شهر.
3- انسان و فعاليت های او مظروفی است هم برای كالبد شهر و هم 
برای بستر محيطی كه شهر روی آن قرار گرفته است )رهنمايی: 18، 

)1386
براساس روابط باال به نظر می رسد مشكل ترافيك در شهرهای ايران 
)استان خراسان شمالی( با وجود رشد جمعيت شهری، ساخت مسكن، 
افزايش توليد خودرو و تسهيالت بانكی برای خريد خودرو و صاحب 
شهرها  در  سواره روها  سطح  در  اما   است،  شهروندان  شدن  خودرو 

1335134513551365137013751385نام شهر

19253312484771993392112431134835176726بجنورد
395671831136127079341614106253132اسفراین

سال

مأخذ: مرکز آمار استانداری خراسان شمالی

جدول )1( جمعیت شهرهای بجنورد و اسفراين
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ترافيك  مشكل  درنتيجه  است.  نشده  ايجاد  تغييری 
رابطه ی  برهم خوردن  در  می توان  را  ايران  در  شهری 
ظرف و مظروفی بين افزايش همزمان جمعيت و تعداد 

خودرو و ثابت ماندن سطح سواره روها دانست.
مكتب های  از  می توان  شهر  از  تعريفی  ارائه  برای 
جغرافيای آلمان كه در زمينه ی جغرافيای شهری نقش 
پيشتاز را دارند، كمك گرفت. از ديدگاه جغرافيايی، شهر 
كه  شده ای  تعريف  عرصه ی  يا  مكان  از  است  عبارت 
شكل  به  آن  محدوده ی  در  انسان  حياتی  شاخص های 
هفتگانه ی  شاخص های  می يابند.  عينيت  يافته  تبلور 

، در مفهومی  ابراز وجود  برای  او  اساسی  يا نقش های  انسان  حياتی 
كه فرانتس شافر 1 )1970( و كارل روپرت 2 )1973( بيان كرده اند، 

عبارتند از:
1- توليد مثل و تداوم بقا

2- اشتغال
3- سكونت يا زيست
4- آموزش و پرورش

5- آمد و شد يا جا به جايی
6- تأمين و تدارك نيازها

7- استراحت و فراغت )رهنمايی: 9، 1386(
با نگاهی اجمالی به چگونگی ايفای نقش های اساسی و شاخص های 
حياتی باال بين شهر و روستا مشخص می شود كه اين نقش های حياتی 
كه شاخص زيستی به شمار می روند، در جوامع شهری به مراتب تبلور 

يافته تر و سامان يافته تر انجام می گيرند )همان: 8، 1386(.
بر مبنای نظريات فوق به نظر می رسد مشكل آمدوشد در شهرهای 
نبودن  از  شهر  در  ناهنجاری  يك  عنوان  به  شمالی(  )خراسان  ايران 

تعادل و توازن ميان ظرف و مظروف ها برمی خيزد.  

فرضیه پژوهش
فرضيه ی اين پژوهش بر اين پايه استوار است كه رابطه ی ظرف و 
عنوان  به  اخص، سطح سواره رو  به طور  و  كالبد شهر  بين  مظروفی 
ظرفی برای مظروف انسان و همه ی فعاليت های او برقرار نيست كه 
اين امر باعث بروز مشكل ترافيك در شهرها و مصداقی از توسعه ی 

ناموزون در شهرهای كشور است.

روش تحقیق
در اين پژوهش، براساس داده ها و اطالعات به دست آمده از مطالعه ی 
كتابخانه ای و اسناد و مدارك مربوطه و همچنين مطالعات ميدانی در 
دو شهر بجنورد و اسفراين به عنوان مطالعه ی موردی و در دسترس 
محقق )محل كار و محل زندگی( سعی شده است با استفاده از روش 
توصيفی- تحليلی به بررسی داده ها و اطالعات گردآوری شده پرداخته 
و در نهايت به نتيجه گيری و ارائه ی پيشنهاد برای اصالح نارسايی ها 

پرداخته شود.
در اين مقاله سعی شده است مشكل ترافيك شهری با توجه به رشد 
جمعيت شهری، تعداد خودروها در سطح شهر و به عنوان مظروف و 
سطح سواره روها به عنوان ظرفی برای جمعيت شهری و خودروهای 
بدين وسيله، مشكل  تا  بررسی شود  تاريخی  ديدی  با  آن،  در  موجود 
ترافيك شهری به خوبی تبيين گردد. مشكل اصلی در اين بررسی، 
نبودن  كامل  همچنين  و  شمالی  خراسان  استان  در  اطالعات  نبود 

اطالعات پايگاه مركز آمار ايران است.
يافته ها 

پس از سال 1332 كه اولين طرح توسعه ی شهری در اين دو شهر به 
اجرا در آمد، معابر سواره روها در شهرهای مورد بررسی هيچ تغييری 
شد  برابر  ده  تقريبًا   1385 تا   1335 از سرشماری  جمعيت  اما  نكرد، 
در  درصد   31/4 از  شهرنشينی،  نرخ  تغيير  با  همراه  مسأله  اين  كه 
سال 1335 به 68/5 درصد در سال 1385 رسيد. اطالعات مربوط در 

جداول شماره 1، 2، 3 آمده است.
از سال 1300  به دنبال گسترش شهرنشينی، ميزان واردات خودرو 
هجری شمسی افزايش يافت )ايران خودرو، 1390(. تعداد خودرو در 
آن سالها تقريبًا صفر بوده، اما در حال حاضر از سال 1376 تا سال 

1386 تعداد  7/349/678 خودرو در كشور شماره گذاری شده است.
با توجه به تأسيس و تشكيل استان خراسان شمالی در سال 1383، 
در دسترس نبودن نبودن اطالعات تعداد خودروهای استان و ناقص 
بودن اطالعات موجود در جدول شماره 5 برای بررسی تاريخی تعداد 
خودروهای شماره گذاری شده، در ايران ار سال 1370 تا 1386 برای 
در  كه  فرض  اين  با  شده؛  آورده  كشور،  خودروهای  تعداد  مقايسه، 
افزايش  خودروها  تعداد  نسبت  همين  به  نيز  شمالی  خراسان  استان 
يافته است. البته آمار موجود روی پايگاه مركز آمار نيز اطالعات مربوط 
به سال های اخير را در اختيار قرار نداده است. اين اطالعات در جدول 

شماره 4 آمده است.

 

يافته های بررسی میدانی
برای بررسی ميدانی، نقاطی از شهر كه شهروندان در آنها با مشكل 
ترافيك رو  در  رو هستند، انتخاب شده است. در اسفراين، خيابان  های 
خيابان  های  بجنورد،  شهر  در  و  )ره(  خمينی  امام  ميدان  به  منتهی 

منتهی به ميدان شهيد و چهارراه مخابرات مورد بررسی قرار گرفتند.
آنها،  قدمت  تخمين  و  موجود  ساختمان های  ميدانی،  مطالعات  در 
فضای سبز و ميزان عمر درختان و همچنين تأسيسات شهری مثل 

جوی های آب نشان دهنده نكات زير بود:
1- هيچ گونه بازگشايی در سطح سواره روها در اين سه شهر انجام 

نشده است تا باعث روانی راه بندان گردد. 
2- معدود بازگشايی های انجام شده فقط در سطح پياده روها اتفاق 

افتاده بود.

نقاط روستایينقاط شهريکل کشورشرح

133518954704595356313001141

134525788722979424615994476

1355337087441585468017854064

1365494450102684456122600449

1375600554883681778923237699

1385704957824825996422235818

مأخذ: سرشماری های عمومی نفوس و مسکن 1335 الی 1385

1335134513551365137013751385

31/437/94754/357/161/368/5
مأخذ: سرشماری نفوس و مسکن 1335 تا 1385

جدول )2( تغییرات رشد جمعیت ايران در سرشماری های 1335 تا 1385

جدول )3( میزان شهرنشینی کشور
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اين شهرستان  در  ترافيك  رفع مشكل  برای  ارائه شده  راهكارهای 
شامل موارد زيرند:

1- يك طرفه كردن خيابان ها
2- برداشتن ميدان ها و ايجاد چهارراه

3- ايجاد مسيرهای مخصوص وسايل نقليه عمومی
قوانين  رعايت  برای   )  ... ديواره  )گل ميخ،  ترافيكی  موانع  ايجاد   -4
به جای فرهنگ سازی در زمينه های رعايت قوانين، استفاده از وسايل 

نقليه عمومی و ...
پليس  دست  به  جرايم  اِعمال  و  خيابان ها  كردن  ممنوع  پارك   -5

راهنمايی و رانندگی
6- بستن روی جوی های آب با نرده های فلزی

7- ساختن تعدادی پاركينگ در نزديكی مراكز شهری كه به اندازه ی 
كافی نيست.

مشکالت شهرداری ها برای بازگشايی معابر
1- نداشتن توافق مالكان برای تعريض معابر

به  توجه  با  شهروندان  با  توافق  بودن  ناممكن  و  زياد  هزينه ی   -2
درآمد شهرداری ها

سبز  فضای  مجدد  تأمين  كه  شهری  سبز  فضای  رفتن  بين  از   -3
تخريب شده هزينه های زيادی دارند و در توان شهرداری ها نيست.

4- هزينه ی زياد ايجاد شبكه زهكشی و زيرسازی معابر در صورت 
بازگشايی

مراكز شهر  در  آموزشی و مسكونی جديد  مراكز تجاری،  ايجاد   -5

است  مظروفی  و  ظرف  رابطه ی  بيشتر  برهم خوردن  باعث  خود  كه 
به عنوان  ديد؛  نمی توان  فرسوده  بافت های  نوسازی  در طرح های  كه 
مثال، پاساژهايی كه در مراكز شهری ايجاد می شوند، عماًل چند مغازه 
تخريب و يك پاساژ با تعداد بيشتری مغازه ايجاد می شود. يا يك واحد 
ايجاد  مسكونی  واحد  چندين  با  آپارتمان  يك  و  تخريب  ساختمانی 
می شود كه اكثراً صاحب خودرو هستند و بايد در همان بستر و معابر 

بدون تغيير رفت و آمد كنند.

بحث و نتیجه گیری
با مقايسه و كنار هم نهادن اين آمار و ارقام مشخص می گردد كه 
رابطه ظرف )سواره رو( با مظروف )جمعيت شهرنشين و تعداد خودرو( 
در شهرهای مورد بررسی برقرار نيست . می توان مشكل ترافيك را 
در برقرار نبودن يك رابطه موزون و متعادل بين جمعيت شهرنشين و 

تعداد خودروها با سواره رو دانست.
برمبنای يافته های پژوهش حمايت از صنايع خودروسازی و اعطای 
تسهيالت بانكی برای خريد خودرو باعث شده است تعداد خودروها در 
شهرها بيشتر شود، اما در سواره روها در مراكز شهرهای مورد بررسی 
هيچ تغيير صورت نگرفته است. اين امر باعث و دليل اصلی راهبندان 
برای آسايش  را  شهری است. در حال حاضر شهروندانی كه خودرو 
و رفاه خود خريده اند، هر روز مجبور هستند عمر خود را در راهبندان 
بگذارند و البته در بعضی مواقع با بروز تصادف خسارتی، جرحی و جانی 

آرامش و آسايش خود را از دست می دهند.
و  ترابری  مديريت  كار  دستور  در  حاضر  حال  در  كه  راهكارهايی 
ترافيك ]= آمد و شد[ شهری قرار دارد از قبيل، اِعمال جرايم سنگين، 

وسایل نقليه اتوبوسميني بوسوانتاتومبيل سواري سال
             جمعبابری سنگين

137065626296315072227415089117692

137174773410385224180518954141794

13728610928212473419109651130616

1373645241995321891739809996504

13747686816807203111724878101756

13751081461542312178845764131434

137613676622078107111577886168958

137717256531713 120322657121214867

137818123642177124235307112235297

137923746235894191030457587285898

138027188644038130626897714327633

1381511216626761704309410446589136

138263448275212170928295723719955

1383801112764361199317228043909962

13848318291268571428328828109991511

138589648314085815373366277381069982

138688921318249838997238338351116683

مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1335 تا 1385 

جدول )4( تعداد خودروهای شماره گذاری شده در ايران از سال 1370 تا 1386 )دستگاه(
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معابر،  سطح  در  گل ميخ  و  ديواره  خيابانها،ايجاد  كردن  يك طرفه 
مشكل  است  نتوانسته  نيز  چهارراه  ايجاد  و  شهری  ميدانها  برداشتن 
ترافيك را در شهرهای مورد بررسی حل كند و در اكثر موارد باعث 
بروز مشكالتی برای شهروندان و خود باعث نارضايتی از زندگی در 
شهر و عملكرد مديريت شهری و ترابری شهری شده است. اين كار 
می تواند در مراحل بعدی به نارضايتی از عملكرد دولت ها نيز بينجامد. 
يك  ايران  شهرهای  در  ترافيك شهری  مشكل  می رسد  نظر  به  لذا 
مشكل ساختاری در تخصيص منابع مالی و حمايت های دولتی است. 
از صنايع  و حمايت  رشد شهرنشينی  و  ايران  رشد جمعيت  با  همراه 
داخلی برای تأمين خودرو شهروندان، اما هيچ حمايت مالی از مديريت 
شهری برای تعريض معابر نشده است، اگر شده است محدود بوده و 
يا اعمال نشده است. اعمال جرايم هرچند تاحدی باز دارندگی داشته 
انتقادی آن را  است، اما راه حل اصلی نيست و بيشتر مردم با ديدی 
منبع درآمدی برای دولت تلقی می كنند. جداكردن مسيرهای آمد و شد 
به  است  ديواره هم ضمن خسارت هايی كه ممكن  به وسيله گل ميخ 
وسايل نقليه وارد كند، بيشتر به نظر می رسد راه حلی است از طرف 
شركت های خصوصی در راستای فروش محصوالت خود و كسب سود 
از طرف ديگر در  ايران.  ترافيك شهری در  راه حل واقعی مشكل  تا 
سال های اخير حمايت های مالی برای تأمين مسكن شهروندان در 
قالب تعاونی های مسكن، مسكن مهر و طرح های نوسازی بافت های 
كه  است  شده  شهرها  در  آپارتمان سازی  گسترش  باعث  فرسوده 

می تواند باعث تمركز بيشتر در مراكز شهری و ترافيك بيشتر باشد.
با  جديد  تجاری  محل های  ايجاد  شاهد  شهری  مراكز  در  همچنين 
مراكز  در  جاذبه  عنوان  به  می تواند  خود  كه  هستيم  بيشتر  ظرفيت 
نتيجه  در  باشد.  مراكز شهری  به  بيشتر  سفر  تقاضای  باعث  شهری 
مشكل ترافيك شهری را می توان نتيجه ی تخصيص ناموزون منابع 
انسان دانست.  مالی در سطح كالن به شاخص های هفتگانه حياتی 
مشكل ترافيك شهری را مديريت شهری درسطح خرد و محلی ايجاد 
نكرده است و در حال حاضر با توجه به منابع محدود مالی، توان رفع 
اين مشكل را نيز ندارد و راهكارهايی هم كه ارائه می شوند فقط در 
حد ُمَسكن جوابگوی دوره كوتاهی خواهند بود و می توانند باعث بروز 

مشكالت ديگری گردند.
ترافيك  و  ترابری  مشكل  توسعه،  جامعه شناسی  منظر  از  نگاهی  با 
شهری در ايران را می توان نتيجه وارد كردن فناور های جديد خطوط 

توليد خودرو در داخل كشور دانست  از  نقليه و حمايت  توليد وسايل 
توجهی  شايان  توجه  ايران  اقتصاد  از  قسمت  اين  رشد  و  نوسازی  با 
از اين  به معابر شهری و برون شهری، پاركينگ و فرهنگ استفاده 

وسايل نقليه در كشور نشده است.
بعد  به مفهوم توسعه و در مرحله  برای رسيدن  به نظر می رسد  لذا 
اجتماعی،  )اقتصادی،  جامعه  اجزای  همه ی  به  بايد  پايدار  توسعه ی 
كرد.  توجه  و شهری  كشوری  برنامه های  اجرای  زمان  در  فرهنگی( 
از صنايع خودروسازی داخلی كه در سطح كالن و كشوری  حمايت 
و  )بازگشايی  جديد  معابر  ايجاد  برای  شهرها  مديريت  به  بايد  است 
حمايت  مورد  نيز  فرهنگی  اقدامات  و  مطالعات  همچنين  و  احداث( 
ناشی  عوارض  و  ناموزون  يافتگی  توسعه  دچار  تا  بگيرند  قرار  مادی 

از آن نباشيم.
در  بدون  خودروسازی  مانند  صنعتی  خاص  بخش های  از  حمايت 
باعث  شهرها  تشكيل دهنده ی  اجزای  بين  آن  رابطه ی  نظرگرفتن 
برهم خوردن رابطه ی ظرف و مظروفی بين تعداد خودرو موجود در 
معابر شهری و سطوح سواره رو در شهرها است و عدم ناكارآمدی و 
بهره وری الزم وسايل نقليه، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، تأثير منفی 
ترافيك بر زندگی و كيفيت زندگی افراد از جمله آثار روانشناختی از 
قبيل كالفگی است كه می تواند بر ساير عملكردهای شهروندان در 

محيط كار و خانواده نيز تأثير منفی بگذارد.

راهکارها و پیشنهادها
- تفكر سيستمی در برنامه ريزی سطح كالن و توجه به بازخورد و 
سيستم  كل  بر  منابع  تخصيص  برای  تصميم گيری  زمان  در  نتيجه 

)كشور(
- تخصيص منابع مالی به مديريت شهری برای تعريض معابر حداقل 
نقليه ی  وسايط  تأمين  پاركينگ،  ايجاد  تفضيلی،  طرح های  با  برابر 
عمومی برای استفاده شهروندان و همزمان، ترويج و فرهنگسازی های 

الزم.
مسيرهای  تعيين  با  همراه  دوچرخه  از  استفاده  فرهنگ  ترويج   -
مخصوص، محل پارك در سطح شهر و اداره ها كه اين كار با توجه 
به كوتاه بودن مسير در شهرستان ها می تواند كاماًل كاربردی باشد و 
در مرحله بعد نيز از اين ويژگی و هويت در شهرستان ها می تواند به 

عنوان يك مزيت برای جذب گردشگر استفاده كرد.

جمعموتور سيکلتتریلیکاميونوانت و کاميونتميني بوساتوبوسسواري سال

13801248206245143351670

13811728400122310722839

138222899367536645983

1383770012051315211

138490157681768214

1385------21872187

138695985023562859201330085016476

1387274650205562302904117

138810404109014691596

مأخذ: پايگاه مرکز آمار ايران

جدول )5( وسايل نقلیه موتوری و موتورسیکلت شماره گذاری شده در خراسان شمالی
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- ايجاد جا پارك در مراكز شهری كه مزايايی مانند اشتغال، تأمين 
خودروی  از  ضروری  غير  نكردن  استفاده  شهرداری ها،  برای  درآمد 
شخص و استفاده از وسايل نقليه ی عمومی يا دوچرخه، جلوگيری از 
مصرف سوخت و آلودگی هوا و همچنين بازشدن كنار خيابان برای 

خودروهای عبوری دارد.
- جلوگيری از فروش تراكم و جلوگيری از آپارتمان سازی در مراكز 

شهری
- صادرنكردن مجوز برای ايجاد مراكز تجاری جديد در مراكز شهری 

و گسترش مراكز تجاری در سطح شهر.

پی نوشت ها:
1. Franz Sheaffer
2. Karl Ruppert

منابع:
درون  تصادفات  اقتصادی  هزينه   )1387  ،75( اسماعيل،  آيتی،   -1
)پياپی 88(،  بهار 1387، 23  تحقيقات جغرافيايی،  ايران،  در  شهری 

صص 75-96.
2- پوراحمد، احمد، حاتمی نژاد، حسين، حسينی، سيد هادی، )1385(، 
پژوهش های  كشور،  در  شهری  توسعه ی  طرح های  شناسی  آسيب 

جغرافيايی، شماره 58، صص 167-180.

3- صافی، اميرعباس، زرآبادی پور، شيما، )1388(، بررسی توسعه ی 
و  علوم  هدفی،  چند  تحليل  از  استفاده  با  ايران  در  ترابری  پايدار 

تكنولوژی محيط زيست، دوره ی يازدهم، شماره ی دو، صص 33. 
فرايند   .)1386( پروانه،  حسينی،  شاه  تقی،  محمد  رهنمايی،   -4
برنامه ريزی شهری ايران، چاپ چهارم، 1386، اهران، انتشارات سمت.

5- سايت استانداری خراسان شمالی، وب سايت تخصصی، آخرين 
بازنگری 1390/7/30

(HTTP://WWW. NKHORASAN.IR)
بازنگری آخرين  تخصصی  سايت  وب  خودرو،  ايران  سايت   -6 

1390/7/30
(HTTP://WWW. IKCO.COM)

7- علی اكبری، اسماعيل، )1383(، توسعه ی شهری و آسيب شناسی 
اجتماعی در ايران، پژوهش های جغرافيايی، شماره ی 48، صص69-

.49
بازنگری  آخرين  ايران، وب سايت تخصصی،  آمار  مركز  8- سايت 

 1390/7/30
(HTTP://WWW. AMAR.ORG.IR)

9- وحدتی فرد، جواد، )1379(، ترابری و توسعه ی پايدار، انتشار در 
پنجمين كنفرانس مهندسی ترافيك در ايران.
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 حامد امینی شیرازی
كارشناس ارشد مهندسی عمران - برنامه ريزی حمل و نقل
 محمود کرم رودی
كارشناس ارشد مهندسی عمران - راه و ترابری

فناوری های اطالع رسانی در سامانه ی 
ترابری هوشمند

فناوری های اطالع رسانی در سامانه ی 
ترابری هوشمند

مقدمه:
سامانه های  در  اطالع رسانی  زمينه ی  در  موجود  فناوری های 
باجه ها، صفحات  متغير،  پيام  تابلوهای  شامل  هوشمند  ترابری 
كه  می باشند  غيره  و  همراه  تلفن  مشاور،  راديوهای  اينترنتی، 
اطالعات مورد نياز كاربران را كه از طريق فناوری های سامانه 
پيشرفته ی مديريت ترافيك جمع آوری می شود، ارائه می دهند. 
و  كاربران  آگاهی  برای  هنگام  به  و  صحيح  اطالعات  ارائه 
از اهميت فراوان برخوردار هستند.  از تراكم ترافيك  جلوگيری 
فراهم كردن اطالعات مناسب، قبل از سفر كاربران يا در حين 
سفر آنها می تواند نقش مؤثری در برنامه ريزی و عدم ورود آنها 
به نواحی پرتراكم ترافيكی داشته باشد. از طريق مسيريابی برای 
كاربران، می توان شرايط بهتری را برای مناطق پرتراكم از جهت 

عدم ورود وسايل نقليه به اين مناطق ايجاد نمود. 
در  می شود،  جمع آوری  مختلف  ابزار  توسط  كه  اطالعاتی 
مراكزكنترل پردازش شده و اطالعات الزم از طريق فناوری های 
معمول يا پيشرفته در اختيار كاربران قرار می گيرند. برخی از اين 

فناوری ها عبارتند از ]1[:
- تابلوهای پيام متغير

- باجه های اطالع رسانی )تعاملی(1
- اينترنت

- راديوهای مشاور
- رسانه های مرتبط با اطالعات ترافيكی

معرفی  اطالع رسانی  هوشمند  سامانه ی  فناوری های  ادامه  در 
می شوند. 

تابلوهای پیام متغیر2
هستند  فناوری هايی  مهم ترين  جمله  از  متغير  پيام  تابلوهای 
با  رابطه  در  سفر،  حين  در  رانندگان  به  اطالع رسانی  برای  كه 
عمليات  راهبندان،  حادثه،  مثال  عنوان  )به  احتمالی  مشكالت 
عمرانی و غيره( يا آگاهی دادن به آنان درباره ی شرايط غيرعادی 
يا ناايمن مسير استفاده می شود. تابلوهای پيام متغير معموال برا ی 
ترافيك،  كنترل  مركز  از طريق  و  استفاده محلی طراحی شده 
پايش می شوند. به طور معمول اين تابلوها در مبادی ورودی و 
خروجی معابر يا مناطقی كه با ازدحام ترافيك يا احتمال تصادف 

مواجهند، نصب می شوند.
به  توجه  با  سفر  حين  در  را  اطالعات  متغير،  پيام  تابلوهای 

- باجه های اطالع رسانی )تعاملی(1
- اينترنت

- راديوهای مشاور
- رسانه های مرتبط با اطالعات ترافيكی

معرفی  اطالع رسانی  هوشمند  سامانه ی  فناوری های  ادامه  در 
می شوند. 

تابلوهای پیام متغیر2
هستند  فناوری هايی  مهم ترين  جمله  از  متغير  پيام  تابلوهای 
با  رابطه  در  سفر،  حين  در  رانندگان  به  اطالع رسانی  برای  كه 
عمليات  راهبندان،  حادثه،  مثال  عنوان  )به  احتمالی  مشكالت 
عمرانی و غيره( يا آگاهی دادن به آنان درباره ی شرايط غيرعادی 
يا ناايمن مسير استفاده می شود. تابلوهای پيام متغير معموال برا ی 
ترافيك،  كنترل  مركز  از طريق  و  استفاده محلی طراحی شده 
پايش می شوند. به طور معمول اين تابلوها در مبادی ورودی و 
خروجی معابر يا مناطقی كه با ازدحام ترافيك يا احتمال تصادف 

مواجهند، نصب می شوند.
تابلوهای پيام متغير، اطالعات را در حين سفر با توجه به 
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شده،  برنامه ريزی  ازپيش  مسيريابی  ترافيك،  تراكم  وضعيت 
پيام های هشداری و موقعيت خروجی های اصلی به كاربران ارائه 
می دهند. انواع پيام هايی كه توسط اين تابلوها قابل ارائه است، 
شامل موقعيت راهبندان، شرايط آب و هوايی، زمان سفر در طول 

يك معبر و اطالعات راجع به خروجی های مسير می باشد ]1[.
راديوهای مشاور مسیر3 

به  اطالعات  كه  است  فناوری  نوعی  مسير  مشاور  راديوهای 
هنگام را توسط انتشار پيام های صوتی ضبط شده از طريق امواج 
می نمايد.  ارسال  سفر  حين  در  كاربران  استفاده  برای  راديويی 
فناوری می تواند در زمينه های مديريت شرايط اضطراری،  اين 
ترافيك و مديريت  تراكم  اتفاقات و رويدادهای ويژه، مديريت 
وسعت  در  می توانند  راديوها  گيرد.  قرار  استفاده  مورد  حوادث 
محلی يا منطقه ای به كارگيری شوند. هنگامی كه اين فناوری 
به صورت محلی استفاده می شوند، تابلوهايی در مرزهای منطقه 
تا زمانی كه پيام  تحت پوشش امواج راديويی نصب می گردند 
تابلوها،  اين  هشداری چشمك زن  عالئم  شود،  ارسال  جديدی 
عالئم  از  نمونه ای  كنند.  اعالم  رانندگان  به  را  تازه  پيام  وجود 
هشداری برای اطالع از وجود پيام تازه برای كاربران در شكل 
2 نشان داده شده است. در صورتی كه الزم باشد، اين فناوری 
در سطح منطقه مورد استفاده قرار گيرد، تجهيزات تقويت كننده 
نصب  آن  معابر  طول  در  منطقه  كامل  پوشش  جهت  امواج 

ميگردند.
مراكز كنترل ترافيك، وظيفه بهره برداری، تعمير و نگهداری از 

تجهيزات راديوهای مشاور مسير را برعهده دارند.

تلويزيون های کابلی
تلويزيون های كابلی معمواًل اطالعات سفر را قبل از انجام آن 
برای ساكنين و مؤسسات تجاری از طريق يك كانال اختصاصی 
اطالعاتی  معمول،  طور  به  كانال  اين  می دهند.  ارائه  تلويزيون 
و  تعمير  فعاليت های  سفر،  سرعت  ترافيك،  تراكم  به  راجع 
ساعته   24 صورت  به  را  ويژه  شرايط  ساير  و  معابر  نگهداری 
فراهم می نمايد. تلويزيون های كابلی به صورت مستقيم، امكان 
دسترسی به اطالعات سفر را از واحد  مركزی اطالعات داشته و 
به صورت كاماًل خودكار و بدون دخالت نيروی انسانی اطالعات  
فناوری  اين  در  نمايش می دهند.  و  ارسال می كنند  را  دريافتی 
هوشمند اطالع رسانی، امكان پخش تصاوير ويديوئی و پيام های 

صوتی توسط انسان نيز وجود دارد ]1[.

تلفن های مشاور مسیر4 
به  توجه  با  را  پيام های ضبط شده ای  مشاور مسير،  تلفن های 
اطالعات قبل از سفر به رانندگان ارائه می دهند.  اين اطالعات 
می توانند شامل سطوح تراكم ترافيك، اطالعات راجع به حمل 
و نقل همگانی و گردشگری، حوادث و رويدادهای خاص باشند. 
قرار  استفاده  فناوری در سطح منطقه مورد  اين  به طور معمول 
می گيرد. با اين حال برخی از مؤسسات محلی نيز از اين فناوری 
نيازمند  مسير  مشاور  تلفن  فناوری  می نمايند. يك  بهره برداری 
اطالعات به هنگام و همچنين پوشش سفرهای مسافران دائمی 
می باشد. هزينه ها و فعاليت های نگهداری يك فناوری مناسب 
نيست.  به صرفه  مقرون  معمواًل  محلی  در سطح  مشاور  تلفن 

مؤسسات  نيز،  منطقه ای  سطح  در  فناوری  اين  استفاده  برای 
زيرمجموعه مراكز كنترل ترافيك، مسئوليت تعمير، نگهداری و 
بهره برداری از اين فناوری را برعهده دارند كه توسط مؤسسات 

محلی نيز پشتيبانی می شوند.

رسانه های مرتبط با اطالعات ترافیکی
همراه  به  تلويزيونی  محلی  ايستگاه های  يا  راديوها  ايجاد 
دسترسی به اطالعات ترافيكی، امكان انتشار اطالعات به هنگام 
اين  برای مسافران دائمی هر روز، فراهم می نمايد. در  را  سفر 
رسانه ها می توان اطالعات ترافيك را در هر دقيقه و اطالعات 
سفر و عمليات عمرانی مسير را در جهت كاهش تأخيرها پخش 
گزارش  حادثه  و محل  تاريخ  زمان،  اطالعات شامل  اين  كرد. 
حادثه،  تخمينی  زمان  امدادی،  نيروهای  اعزام  زمان  شده، 
اطالعات سرعت )جريان آزاد، توقف و حركت( در شريان های 
يا  از عمليات عمرانی  ناشی  تأخير  تاريخ و محل  اصلی، زمان، 
و  آب  بحرانی  شرايط  مدت(،  بلند  و  )كوتاه   نگهداری  و  تعمير 
می باشند.  متراكم  مسيرهای  با  موازی  معابر  شرايط  و  هوايی 
اگرچه بسياری از مؤسسات خبری به شكل خصوصی اطالعات 
نمايد  را فراهم  امكانی  فناوری می تواند  اين  اما  ارائه می دهند، 
صورت  به  مختلف  محلی  ايستگاه های  از  حاصل  اطالعات  تا 
يك منبع متمركز جمع آوری شده و از طريق رسانه به صورت 
به هنگام و با دقت و اطمينان و در مقياس وسيع در معرض عموم 

نمايش داده شوند.

باجه های اطالع رسانی 
ثابت  عمومی  رسانی  اطالع  فناوری های  حقيقت  در  باجه ها، 
می باشند كه اطالعات قبل از سفر مانند وضعيت تراكم ترافيك، 
اطالعات سرعت، رويدادها خاص، حوادث و اطالعاتی راجع به 
مكان های سياحتی و گردشگری را در مقياس محلی يا منطقه ای 
به  كه  می دهند  نشان  مختلف  ارزيابی های  می نمايد.  فراهم 
باجه ها  اين  از  دارند،  يا مسافرانی كه عجله  رانندگان  طوركلی 
استفاده نمی نمايند، اما اين فناوری، مناسب براس جستجوهايی 
با هدف »چگونه رسيدن به مقصد مورد نظر« است، كه توسط 
كاربران سامانه ی حمل و نقل همگانی يا افرادی كه قصد سفر 
دنبال  به  كه  توريست هايی  يا  و  دارند  را  آشنا  نا  مقصدی  به 
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مكان های گردشگری می باشند، مورد استفاده قرار می گيرند. 
باجه هايی كه در ايستگاه ها ی سامانه حمل و نقل همگانی تعبيه 
می شوند، چنانچه با سامانه ی خودكار مكان يابی وسيله ی نقليه 
به  را  زمان بندی  جداول  اطالعات  می توانند  كردند،  هماهنگ 

صورت همزمان نيز ارائه دهند. ]1[

پیام کوتاه5 
به  اطالع رسانی  جهت  استفاده  قابل  فناوری های  از  يكی 
مسافران، تلفن همراه می باشد. از آنجايی كه در طی سال های 
اخير، استفاده از تلفن همراه روند رو به رشدی داشته است، اين 
زمينه  در  توجه  قابل  فناوری های  جمله  از  می توان  را  فناوری 
اطالع رسانی دانست. عالوه بر فراهم شدن امكان دسترسی به 
تلفن های هشداری در حين سفر، از ديگر خدمات تلفن همراه نيز 
می توان به منظور اطالع رسانی به مسافران استفاده نمود. يكی 

از فناوری های جانبی تلفن همراه، فناوری پيام كوتاه می باشد.
به طوركلی اطالعاتی كه می توان از طريق فناوری پيام كوتاه 
جداول  ترافيكی،  خبرهای  شامل  نمود،  ارسال  كاربران  برای 
زمان بندی و نقشه های مورد نياز می باشد. در اين حالت با توجه 
اطالعات  پيام كوتاه،  ارسال يك  از طريق  كاربر  به درخواست 
كوتاه  پيام  صورت  به  خدمات دهی  مركز  طرف  از  نياز  مورد 
جواب داده می شود. بدين صورت كه معمواًل مركز خدمات دهی 
از  هرنوع  دريافت  برای  اختصار  طور  به  را  كلمه  يا  چند حرف 
اطالعات مشخص می نمايد )مثاًل حرف w برای دريافت شرايط 
سامانه  تأخيرهای  دريافت  برای   Tube كلمه  يا  هوايی  و  آب 
به  توجه  با  كاربر  هر  اساس  براين  ريلی شهری(  نقل  و  حمل 

اطالعات مورد نياز، حرف يا كلمه ی اختصاری را در يك پيام 
كوتاه متنی نوشته و سپس به شماره ای كه مركز خدمات دهی 
مشخص نموده است، ارسال می كند. هزينه ی اين گونه خدمات 
پيام كوتاه درنظر  ارسال يك  در برخی مناطق، صرفًا هزينه ی 
گرفته می شود؛ هزينه ی اطالع رسانی در حقيقت هزينه ی پيام 
كوتاهی است كه كاربر می فرستد و پيام كوتاه ارسالی از طرف 

مركز خدمات رايگان می باشد.
از  استفاده  افرادی كه خواهان  ثبت نام  از خدمات،  بسياری  در 
نيز  ديگر  برخی  در  است.  هستند، ضروری  كوتاه  پيام  فناوری 
از  بدون ثبت نام و صرفًا براساس شماره تماسی كه درخواست 

طريق آن انجام گرفته، اطالعات ارائه می شوند]2[.

اينترنت
پيشرفته ی  سامانه ی  مبتكران   ،1990 دهه ی  اواسط  در 
اطالع رسانی به مسافران، تمايل زيادی به استفاده از ابزارهای 
بی سيم و تحت وب به منظور ارائه ی اطالعات به كاربران پيدا 
كردند. البته در طی همين زمان نه تنها به كارگيری روش های 
سنتی متوقف نشد، بلكه فناوری های جديدتری نيز به آنها اضافه 

گرديد]3[.
استفاده از اينترنت توسط رايانه ی شخصی می تواند اطالعاتی 
زمان بندی  جداول  سرعت،  اطالعات  ترافيك،  وضعيت  مانند 
و  خاص  رويدادهای  حوادث،  همگانی،  نقل  و  حمل  سامانه ی 
كاربران  برای  سفر  از  پيش  را  گردشگری  نياز  مورد  اطالعات 
مراكز  با  هماهنگی  طريق  از  نيز  موارد  برخی  در  آورد.  فراهم 
كنترل ترافيك، امكان پخش تصاوير ويديوئی وضعيت معابر به 
وجود می آيد. برخی پايگاه های شبكه خصوصی اطالعات مربوط 
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به بزرگراه ها و شريان های اصلی منطقه ای را تا حد امكان فراهم 
می كنند. برخی ديگر نيز اطالعات سفر را به صورت شخصی و 
در ازای پرداخت هزينه از طريق نامه های الكترونيكی6 ، پيجرها 7 
اختيار  در  ديجيتال  دستگاه های شخصی  يا  همراه  تلفن های   ،
كاربران قرار می دهند. هرچه مقدار داده های بيشتری جمع آوری 
گردد، بخش خصوصی و دولتی در ارائه اطالعات جهت جذب 
بيشتر كاربران بيشتر با يكديگر رقابت می كنند. در مواردی كه 
پايگاه های شبكه خصوصی نتوانند اطالعات مناسبی را در اختيار 
كاربران قرار دهند يا نياز به كنترل بيشتری روی اطالعات باشد، 
بخش دولتی می تواند با راه اندازی پايگاه های شبكه منطقه ای، 

فعاليت در اين زمينه را آغاز كند ]1[.  
جمع بندی 

نيازمند  معمواًل  اطالع رسانی  منظور  به  متغير  پيام  تابلوهای 
منطقه  يك  در  پوشش دهی  و  گسترش  برای  زيادی  هزينه ی 
طور  به  تابلو  هر  می باشند.  مسير  مشاور  راديوهای  به  نسبت 
معمول يك پيام سه خطی را می تواند نشان دهد. براين اساس 
در صورت نياز به ارائه ی اطالعات دقيق تر و جزئی تر، استفاده از 
راديوی مشاور مسير مناسب تر است. در عين  حال، تأثير راديوهای 
مشاور مسير، مستلزم همكاری رانندگان است. اين مسئله به آن 
را  نقليه خود  راديوی وسيله ی  موج  بايد  رانندگان  كه  معناست 
با موجی كه راديوهای مشاور با آن پيام می فرستند، هماهنگ 
نمايند. همچنين از آنجا كه راديو های مشاور معمواًل در سطح 
منتشر  را  گسترده ای  اطالعات  و  می شوند  استفاده  منطقه ای 
می نمايند، در بسياری موارد اين اطالعات فراتر از نياز رانندگانی 
است كه در يك مسير خاص در حركت می باشند. بر اين اساس، 
استفاده همزمان از دو فناوری فوق می تواند بهترين راهكار باشد، 
به وضعيت  مربوط  اطالعات  متغير  پيام  تابلوهای  به طوری كه 
راديو های  كه  صورتی  در  و  می دهند  نشان  را  محلی  ترافيكی 
می باشند،  مسير  وضعيت  مورد  در  جديدی  پيام  حاوی  مشاور، 
تابلوها به صورت هشداری وجود پيام جديد را اعالم می نمايند. 
بيشتر افرادی كه به رايانه دسترسی دارند از اينترنت بيش از ساير 
از فناوری ها به منظور دستيابی به اطالعات پيش ار سفر استفاده 
می كنند. تمامی اطالعات شرايط ترافيكی و آب و هوايی ميتواند 

از اين طريق در اختيار كاربران قرار گيرد. تلفن های مشاور نيز به 
راحتی از طريق يك خط تلفن قابل استفاده هستند، اما كاربران 
برای دريافت اطالعات مورد نياز خود بايد روند طوالنی را طی 

نمايند.
باجه های اطالع رسانی نيز در صورتی كه به طور مناسب طراحی 
اما  و اجرا شده باشند، می توانند كاربران زيادی را جذب كنند، 
طلب  را  زيادی  هزينه  بهره برداری  و  اجرا  نگهداری،  لحاظ  از 
سامانه ی  صورتی  در  است  ذكر  به  الزم  نهايت  در  می نمايند. 
از  كه  بود  خواهد  موفق  منطقه  يك  در  اطالع رسانی  هوشمند 

تمامی فناوری های فوق در جای مناسب استفاده گردد.

پی نوشت ها:
1. Interactive Kiosks
2. Changeable (Variable) Massage Signs 
3. Highway Advisory Radio (HAR)
4. Highway Advisory Telephone (HAT)
5.short massage system
6. E - Mail
7. Pager
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ترابری و کاربری زمین

مقدمه
می كنيم،  زندگی  مكان  يك  در  ما  بيشتر  امروز،  جامعه ی  در 
اما كار، مغازه و مديريت فعاليت هايمان در مكان های ديگری 
هستند. به عبارت ديگر، ما كارهايمان را در موقعيت های مكانی 
و  جسمی  مادی،  نيازهای  بتوانيم  تا  می دهيم  انجام  مختلفی 
اجتماعی مان را برطرف كنيم. توزيع چنين موقعيت های كاری 
برای تمام مؤسسات مالی و در مجموع به يك الگوی استفاده ی 
صحيح از زمين در يك منطقه نيازمند است. سامانه ی ترابری 
به  مختلفی  موقعيت های  در  كاالها  و  افراد  جابه جايی  برای 
كه  است  مشخص  كاماًل  وضعيت،  اين  در  می كند.  كمك  ما 
سامانه های ترابری و استفاده از زمين وابستگی دوسويه دارند. 
به صورت همجوارهای  بيشتر شهرها  بيستم،  اوايل سده ی  تا 
توسعه  الگوهای  می كردند.  پيدا  توسعه  منظوره  چد  و  فشرده 
از  تغيير و تحول شدند. پس  رفته دستخوش  رفته  نيز  شهری 
جنگ جهانی دوم، باتوجه به فراگيرشدن استفاده از خودروهای 
الگوی  نوين،  پهنه بندی  مقررات  و  قوانين  وضع  و  شخصی 
توسعه ی شهری جديد با رشد فزاينده ی شهرنشينی در سراسر 
پديده  اين  كه  كرد  پيدا  توسعه  كشورها  ساير  و  متحده  ايالت 
باعث  و  شناخته  شهری1«  نامنظم  »گسترش  عنوان  با  بعدها 
افزايش  و  مختلف  كاری  موقعيت های  جداسازی  در  تشويق 
با شروع دهه ی 1970،  به خودروهای شخصی شد.  وابستگی 
طراحی  زمينه ی  در  را  جديدی  تحقيقات  محققان  از  بسياری 

كاهش  به  بتوانند  تا  آغازيدند  جديد  شهری  برنامه ريزی  و 
تأثيرات منفی استفاده از خودروهای شخصی كه هر روز رو به 
افزايش بودند، كمكی كرده باشند. هدف اصلی از اين تحقيقات، 
ترغيب طرح های چندمنظوره از زمين، »طرح رشد هوشمند2« 
و شهرنشينی نوين ناميده می شدند كه تمامی آنها بازتاب اين 
نظريه بودند كه تغيير اساسی در طرح های زمين بايد به روشی 
مطمئن برای تغيير رفتار عبور و مروری مردم تبديل شود تا آنها 
بتوانند الگوهای سفر خود را تغيير دهند و بدين ترتيب، مشكالت 
ناشی از كاربرد خودروهای شخصی كاهش يابد. ارتباط موجود 
تمايالت  اراضی(  )كاربری  زمين  از  استفاده  و  ترابری  ميان 
جديدی را در سال های اخير به خاطر مفهوم طرح پشتيبانی به 
وجود آورده است. طرح پشتيبانی، طرح های راهكاری را پيشنهاد 
ميكند كه با نيازهای نسل امروز، بدون توجه به نسل های آينده 
مواجه است. در اياالت متحده قوانينی مثل، قانون هوای پارك  
ترابری  سيستم  ضرورت  قانون   ،1990 سال  در   )CAAA(
فرازمينی )ISTEA( در سال 1991، قانون تساوی برابری برای 

مترجمان:
 دکتر محمد رحیم رهنما
دانشيار گروه جغرافيا، دانشگاه فردوسی مشهد
 امیر اسدی
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 مجتبی روستا
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قانون  و   ،1998 سال  در   )TEA- 21( يكم  و  بيست  سده ی 
ايمن:  قابل محاسبه و  انعطاف،  قابل  ترابری ضروری،  تساوی 
قانونی برای استفاده كنندگان )SAFE- TEA-LU ( در سال 
2005، تمام اينها برای در نظرگرفتن تأثيرات احتمالی ناشی از 
سياست های اتخاذ شده در زمينه ی ترابری با توجه به كاربری 
بيشتر،  پايدار  توسعه ی  طرح های  به  رسيدن  منظور  به  زمين 
ايجاد شده اند. در اروپا، دغدغه در زمينه ی طرح های پايدار )يا 
برنامه های  توسط  متعددی  مطالعات  به  پشتيبانی(  طرح های 
طرح های  آزمايش  منظور  به  اروپايی  دولت های  كميسيونی 
كاربری اراضی و ترابری انجاميده است. يكی از داليل عمده ای 
جذاب  موضوعی  ترابری،  سامانه  و  اراضی  كاربری  تقابل  كه 
برای پيگيری توسط زمين شناسان، برنامه ريزان و سياستگذاران 
اراضی  كاربری  سياست های  كه  است  دليل  اين  به  داده،  قرار 
و  است  كالن  سرمايه گذاری های  به  نيازمند  اغلب  ترابری  و 
تأثير  زير  را  شهرنشينی  الگوهای  تدريجی  توسعه ی  می تواند 

قرار دهد.

ارتباط دوسويه کاربری اراضی و سامانه ی ترابری  
دوطرفه  پويای  رابطه ی  يك  عنوان  به  ادبيات  در  رويايی  اين 
و  ترابری  فراسازه های  برای  فضايی  توزيع  می گردد.  تعريف 
شكل های مختلف خدمات، دسترسی به سطوح مختلف اماكن و 
جاهای مختلف را تحت تأثير خود قرار می دهد. سطوح مختلف 
قابل دسترسی، توسعه ی زمين و تصميمات مربوط به كاربری 
اراضی را متأثر از خود می نمايد. تغييرات در الگوهای كاربری 
اراضی نيز به نوبه ی خود به الگوهای سفر نوين و نيز فعاليت های 
مدرن می انجامد كه بر تصميمات اجرايی در زمينه ی طراحی و 
برنامه ريزی سامانه های ترابری آينده تأثيرگذار خواهند بود كه 
به تغييرات آتی در زمينه ی نحوه ی دسترسی و رويارويی های 
آتی كاربری زمين و ترابری منتهی می گردد. عالوه بر رابطه ی 

پويا و دوجانبه بين ترابری و كاربری 
زيرتأثير  نيز  فرايندها  ساير  زمين، 
كارايی سامانه های ترابری و كاربری 
تصميمات  می گيرند.  قرار  زمين 
تنها  نه  زمين  گسترش  به  مربوط 
زيرتأثير سيستم های ترابری اند، بلكه 
از عواملی مثل مقدار توسعه و كاربرد 
به  دسترسی  منطقه،  يك  در  زمين 
منطقه ای  اقتصادی  مسائل  ابزارها، 
نيز  ناحيه ای  منطقه بندی  قوانين  و 

سامانه ی  در  سرمايه گذاری  زمينه ی  در  تصميمات  متأثرند. 
ترابری تحت تأثير عواملی به غير از الگوهای كاربری اراضی 
و  اطالعاتی  فناوری های  در  پيشرفت ها  نمونه،  برای  هستند؛ 
ارتباطی  مثل اينترنت و تلفن همراه، باعث ايجاد »دوركاری3«، 
الكترونيك  دولت  الكترونيك،  آموزش  الكترونيك،  تجارت 
قابل  و  راحت تر  كه  است  مجازی  بسياری  امكانات  ساير  و 
به  امكانات  اين  كه  می رود  انتظار  می باشند.  نيز  دسترس تر 
منجر  رفتاری  الگوهای  و  سفر  الگوهای  زمينه ی  در  تغييراتی 
پيكره بندی  در  را  تأثيراتی  خود  نوبه ی  به  نيز  آنها  كه  شود 
داشت.  خواهند  ترابری  و  اراضی  كاربری  آينده ی سيستم های 
در نتيجه، درك اينكه تقابل ترابری و كاربری اراضی به اسانی 
از ساير تغييرات اقتصادی، تكنولوژيكی، سياسی و اجتماعی در 

يك سيستم شهرنشينی قابل تفكيك نيست، بسيار مهم است. 
در حالت عمومی، دو روش برای مطالعه ی رويارويی ترابری و 
كاربری زمين وجود دارد. يك روش از طريق مطالعات تجربی 
نمونه هاست. مطالعات تجربی  و  از مدلها  استفاده  با  و ديگری 
می توانند به ما در زمينه تشخيص و شناسايی الگوهای تغييرپذير 
مشاهده شده در دنيای واقعی كمك كنند. درهرحال، بايد به ياد 
داشته باشيم كه تقارن كاربری زمين و ترابری در يك وضعيت 
پويا و پيچيده اتفاق می افتد. تأثيرات سامانه ترابری در كاربری 
ساختار  مثال،  عنوان  به  بالعكس؛  و  می كند  ايجاد  تغيير  زمين 
خط ترانزيت ريلی جديد، تأثير عمده ای روی ايستگاههای ريلی 
دارد.  مناطق شهری  به  نسبت  ترانزيت  داالن های  در طول  و 
اين موضوع به ما می گويد كه با توجه به درنظرگرفتن تأثيرات 
سامانه ترابری كه باعث تغيير در كاربری اراضی می گردد، بايد 
به نتايج متناقضی برسيم؛ به شرط اينكه ما مطالعات تجربی را به 
سمت مناطق شهری مشابه در نقشه های مختلف هدايت كنيم. 
به عبارت ديگر، ايجاد يك روش سريع به تغييرات اجتناب ناپذير 
كاربری اراضی در يك منطقه می انجامد، اما يك طرح مشابه 
ديگر با روش سريع در منطقه ای ديگر نميتواند تا سال ها پس 
از اتمام و تكميل پروژه های مذكور، تغييرات كاربری اراضی را 
تأثير  دليل  به  می توانند  متفاوت  نتايج  بدهد.  قرار  تأثير  تحت 
ساير فرايندهايی باشند كه در تصوير شماره ی يك نمايش داده 
شده اند. متعاقبًا، مدل ايده آل و جامع ترابری و كاربری اراضی 
بايد تمامی اين فرايندها را در ارتباط دوطرفه، پويا و پيچيده شان 
در نظر بگيرد. در عمل، يك مدل غالبًا براساس فرضياتی ساخته 
می شود كه آن را كاربردی تر و قابل اجراتر می نمايد. تا زمانی كه 
مطالعات تجربی نتوانند الگوهای مورد نياز سفر و كاربری اراضی 
را پيش بينی كنند، مدل ها به ما در جهت انجام پيش بينی های 

خاص، كمك بزرگی خواهند نمود. 

مدل ها و نظريه ها
اغلب  نقل،  و  حمل  و  زمين  كاربری  سامانه های  در  تغييرات 
گرفته می شوند.  درنظر  محلی  گزينه های  از  نتايجی  عنوان  به 
توسعه دهندگان زمين تصميماتی را در زمينه ی مكان بنای يك 
ساخت مسكونی يا يك توسعه ی  مالی اتخاذ می كنند. بنگاه های 
برنامه ريزی كننده در زمينه ی امور ترابری بايد تصميم بگيرند 
كجا يك خط ريلی ترانزيت را برای بهبود يك شاهراه موجود 
تأثير  همديگر  بر  محور  مكان  تصميمات  اين  كنند.  اضافه 

می گذارند
بسياری از نظريه ها و الگوها برای توضيح ارتباط موجود ميان 
ترابری و كاربری اراضی، به وجود آمده اند. در حالت كلی اينها 
تأثير  اهميت شان،  و  مبنای ضرورت  بر  گروه  سه  به  می توانند 

شکل 1: تقابل ترابری و کاربری زمین درون يک سیستم شهر
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ترابری روی كاربری اراضی، تأثيركاربری اراضی روی ترابری 
اراضی،  كاربری  و  ترابری  پيوستگی  و  پيچيدگی  ديدگاه  يا 

سازماندهی و تقسيم بندی شوند.

تأثیرات سامانه ی ترابری بر کاربری اراضی
اجاره ی  نظريه ی  به  اراضی  كاربری  به  مربوط  نظريه ی  اولين 
زمين كشاورزی فون تانن در سال 1826 ميالدی برمی گردد كه 
برمبنای مفهوم تعادل بين هزينه های ترابری و اجاره ی زمين 
بودند، هزينه های  بازار هدف  به  نزديك تر  بود. مكان هايی كه 
زمين  اجاره ی  بنابراين  و  می كردند  تحميل  را  كمتری  ترابری 
و  جداگانه  ايالت های  فرضيه ی  تحت  داشتند.  هم  باالتری 
مركزی،  بازار  يك  و  يكدست  كاماًل  زمين های  با  خودمختار 
كشاورزی  فعاليت های  متمركز  مناطق  تانن  فون  نظريه ی 
گران  و  فاسدشدنی  فرآورده های  می كند.  پيشنهاد  را  بازار  از 
در  بودند؛  بازار  به  موقعيت  نزديك ترين  در  كشاورزی  قيمت 
واقع شده   بيرونی تر  مناطق  در  ارزش  حالی كه محصوالت كم 
مفهومی  براساس  بعداً  مسكونی  مكان های  نظريه ی  بودند. 
به  تانن  فون  كشاورزی  زمين های  اجاره ی  نظريه ی  با  مشابه 
وجود آمدند. اين نظريه می گويد كه مردم بين هزينه ی سفر و 
قيمت مسكن يك معاوضه ايجاد می كنند؛ به خصوص زمانی 
می كنند.  انتخاب  را  خود  سكونت  محل  مكانی  موقعيت  كه 
می كند  تشويش  را  مردم  كاهش،  حال  در  بيرونی  قيمت های 
تمركزناپذيری  باعث  و  بمانند  دور  شهری  مراكز  از  بيشتر  كه 
مكان  اشتغال،  موقعيت  نظريه ی  مورد  در  می گردد.  جمعيت 
كار  به  بازار  مراكز  مكان های  توضيح  برای  كريستالر  مركزی 
می رود. كريستالر مكانهای مسكونی شهری را در جنوب آلمان 
و  تعداد  اندازه،  تعيين  برای  را  قوانينی  بتواند  تا  كرد  آزمايش 
نظريه ی مكان مركزی،  آورد.  به دست  توزيع جمعيت شهرها 
توسعه ی پايگانی مكان های مراكز بازاری را پيشنهاد می نمايد. 
بازار به سطح آستانه ی  اين  اندازه ی بخش های  برنامه ريزی و 
حداقل بازار و گستره ای بستگی دارد كه مصرف كنندگان قصد 
سفر برای محصوالت يا خدمات را دارند. وقتی كه هزينه های 
از  بيشتری  توزيعی  الگوهای  می توانيم  يابند،  كاهش  ترابری 
بازار را پيشنهاد كنيم. نظريه ی موقعيت مكانی  مراكز وسيع تر 
صنعت »وبر« نيز روی حركت محصوالت تمركز دارد تا حركت 
انسان ها. نظريه ی »وبر« می گويد بهترين موقعيت های صنعتی  
مواد  ارسال  ترابری،  كلی  هزينه های  كه  دارند  قرار  مكانی  در 
خام و محصوالت تمام شده به حداقل خود كاهش می يابند. اين 
نظريه های »موقعيت محور4« برمبنای ساده سازی فرضياتی از 
تمام  در  شكل  يك  ترابری  هزينه ی  ايزوتروپيك،  اليه  قبيل 
مسيرها، يك شهر چند مركزی و خانواده هايی با يك توليدكننده 
بنا شده است. اصول مبنايی اين نظريه ها اين است كه انتخاب 
توسط  عمدتًا  و صنعت،  اشتغالزايی  سكونت،  كشاورزی،  محل 
هزينه های ترابری شكل می گيرند؛ بنابراين، تأكيد اين نظريه ها 
روی تأثير هزينه های ترابری بر الگوهای كاربری اراضی است.

تأثیر کاربری اراضی بر ترابری
برای درك بهتر تأثير الگوهای كاربری اراضی روی ترابری، به 
طور گسترده از مدل های تقاضای سفر چهار مرحله ای استفاده 
برآورد  برای  سفر  توليد  مرحله ی  يك  شامل  كه  است  شده 

گرفته  انجام  منطقه  هر  توسط  كه  است  سفرهايی  كلی  تعداد 
است. يك مرحله ی توزيع سفر برای برآورد تعداد سفرها بين 
مبدأ و مقصد هرمنطقه، يك مدل مرحله ای جدا برای تخمين 
انتقالی  تفاوت مدل های سفر و يك مرحله سفر  از  بازار  سهم 
يا  بزرگراه  ترافيكی روی بخش های  تخمين جريان های  برای 
مسير عبور ايجاد شد. مقصود اصلی از مدل تقاضای سفر چهار 
مرحله ای، پيش بينی جريان ترافيكی در يك سامانه ی ترابری 
كه تحت يك الگوی كاربری اراضی ارائه شده است. به هرحال 
كاربری زمين، مربوط به يك متغير برونزا می باشد. نظريه ها و 
مدل های متنوع سالها برای انجام مدلهای سفر چهار مرحله ای 
استفاده شده اند. مدل های تقاضای سفر ابتدا در رويكردهايی از 
قبيل عوامل ساده رشد، مدل های جاذبه، مدل های رگرسيونی و 
مدل منحنی جدا كه تأكيدش روی پيش بينی جريان های سريع 
آمد و شد بود تا اينكه روی تصميمات سفر تأكيد داشته باشد، 
قبيل  از  رفتاری  رويكردهای   1970 سال  در  می شد.  استفاده 
مقدمه ای  انتخاب گسسته،  مدل های  و  تصادفی  مزيت  تئوری 
يك  تصادفی«  »مزيت  بودند.تئوری  سفر  تقاضای  مدلهای  بر 
عملكرد مفيد يا يك متغير تصادفی را برای دسترسی به مزيت 
رقابتی پيشنهاد می كند. متغيرهای تصادفی شامل عوامل مؤثر 
فرايند تصميم گيری  در  نامعلوم كه  و  ناقص  معلومات  قبيل  از 
طور  به  تصادفی  مزيت  تئوری  می شود.  شده اند،  وارد  بازار 
گسترده در مدلهای انتخاب گسسته، برای تعيين انتخاب افراد 
متناوبًا  است. مدل الگيت  اتخاذ شده  رقابتی  اولويت های  بين 
مزيت  نظريه ی  اجرای  برای  رياضياتی  محاسبات  صورت  به 
تصادفی در يك مدل به كار می رود. اين نكته بايد حتمًا مورد 
توجه قرار گيرد كه مدل قراردادی تقاضای سفر روی تأثيرات 
كاربری  روی  ترابری  سيستم های  كه  را  تغييرات  بازخوردی 

زمين ها دارند را در نظر نمی گيرد.

ترابری يکپارچه و رويکرد کاربری زمین
تاكنون مدل های متعددی از ترابری يكپارچه و كاربری زمين 
پيشنهاد شده است كه می تواند فقط نيمی از نواقص موجود در 
مدل روابط بين ترابری و كاربری زمين را كه در شكل 1 نشان 
برای  ابتدا  در  كه  لوری5«  »مدل  كنند.  حل  است،  شده  داده 
)مناطق  سكونت  و  خدمات  توسعه  فضايی  توزيع  مدل سازی 
مسكونی( ارائه شده بود، جزء اولين مدل های عملياتی بود كه 
ترابری و چرخه بازخورد كاربری زمين را در خود لحاظ می كرد. 
مدل لوری از نظريه ی پايه اقتصادی برای شبيه سازی تعامالت 
بين بخش پايه ای )اشتغال صادرات محور( و بخش غيرپايه ای 
)اشتغال برای تأمين نيازهای محلی( و بخش مسكونی استفاده 
می كند. اين مدل با توزيع فضايی اشتغال بخش پايه ای درون 
يك ناحيه كه به صورت بيرونی مشخص گرديد، شروع می شود. 
شاغالن در بخش پايه ای براساس نوعی مدل جاذبه ای از مدل 
می شوند.  داده  اختصاص  مسكونی  مناطق  به  فضايی  تعامل 
را  نهايی  غيرپايه ای  اشتغال  اضافی  ساكنان  جمعيت  سپس 
است،  نياز  افزايش  حال  در  ساكنان  به  خدمات  ارائه  برای  كه 
محاسبه می كند. در مقابل اشتغال غيرپايه ای افزايش يافته، به 
مناطق كاری مختلف اختصاص داده می شود. شاغالن در بخش 
غيرپايه ای نيز مسلمًا به مكانی برای سكونت احتياج دارند و به 
اين مدل،  در  كرد.  ايجاد خواهند  پايه ای مضاعف  اشتغال  تبع 
يك مرحله ی تكراری گنجانده شده است تا اين فرايند تكراری 
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و تجمعی را نشان دهد. اين مرحله زمانی متوقف می شود كه 
افزايش اشتغال و جمعيت بين دو تكرار متوالی ناچيز می گردد.

مدل لوری بسياری از مطالعات ديگر در اين حوزه را شبيه سازی 
اين  در  موجود  نظری  رويكردهای  طوركلی،  به  است.  كرده 
از مطالعات مربوط به حمل و نقل تعامل كاربری زمين  دسته 
را می توان به رويكرد تكنولوژيكی، اقتصادی، علوم اجتماعی و 
است  آن  بيانگر  تكنولوژيكی  رويكرد  كرد.  طبقه بندی  رفتاری 
در  مكان  آن  محلی  مزايای  به  مكان  يك  تنزل  يا  ترقی  كه 
سيستم ترابری بستگی دارد. مكان هايی كه از سطح دسترسی 
توسعه ی سرزمينی  برای  بيشتری  برخوردارند، شانس  بيشتری 
تغيير  زمان  طول  در  ترابری  فناوری های  كه  ازآنجا  دارند. 
كرده اند، ميزان دسترسی نيز در مكان های مختلف متفاوت بوده 
است. تاريخ پرفراز و نشيب شهرها در دوره ی آب راه ها، دوره ی 
راه آهن و دوره ی آزادراه ها مؤيد رويكرد تكنولوژيكی است است. 
و  فناوری اطالعات  ترابری هوايی و مراكز  اخير،  در دهه های 
ارتباطات ICTs نقش مهمی در تعيين ميزان سطوح دسترسی 

بازی می كند.
مفهوم همگرايی فضا - زمان از جانل6 برای درك نسبی تغييرات 
پيشرفت های  از  كه  مختلف  مكان های  در  دسترسی  سطوح 
فناورانه حاصل شده باشد، يك چارچوب خاص را ارائه می كند. 
برای  مرتب  طور  به  فضايی،  برهمكنش  مدل های  عمل،  در 
تخمين سطوح دسترسی در مكان های مختلف به كار می روند. 
اگرچه می توان يك مدل تعامل فضايی طراحی كرد كه بتواند 
فضايی  تعامل  مدل های  ولی  كند،  پيش بينی  را  آينده  تغييرات 
در تبيين فرايند تغييرات، از لحاظ پايه نظری با مشكل مواجه 

می شوند. 
نقاط صنعتی  انتخاب  و  اشتغال  اسكان،  نظريه های كشاورزی، 
كه در باال مورد بحث قرار گرفتند، جزء رويكرد اقتصادی، قلمداد 
شركت ها،  و  خانوارها  كه  استوارند  فرض  براين  آنها  می شوند. 
مكان خود را از طريق موازنه بين دسترسی و قيمت زمين انجام 
می دهند. اين فرض كاماًل با مفهوم »مطلوبيت حداكثری« كه 
از اقتصاد خرد برگرفته شده است پيوند دارد. نظريه ی پيشنهاد - 
اجاره از آلنسو بر اين فرض استوار است كه شركت ها و خانواره=ا 
مكانهايی را انتخاب می كنند، محلی كه در آن تمايل به پرداخت 
زمين دارند )i.e., bid - rent( كه با مبلغی كه مالك مطالبه 
می كند، برابر است. اين نظريه مبنای بسياری از مدلهای انتخاب 
بين  برهمكنش  كه  است  اين  بر  فرض  هميشه  است.  زمين 
عرضه و تقاضا به تعادل بازار منجر می گردد. اگر عوامل ديگر 
انبوه،  توليد  مقياس و صرفه جويی های  نظير صرفه جويی های 
نيروی كار و تغيير جهت از اقتصاد توليدی به اقتصاد خدماتی 
بسيار  زمين  انتخاب  مورد  در  تصميم گيری  بگيريم،  درنظر  را 
پيچيده تر از تعادل ساده بين دسترسی و قيمت زمين می گردد. 
اگرچه مدل ای رياضی كه بر مفهوم تعادل مبتنی هستند، روش 
مفيدی برای برقراری تعادل بين عرضه و تقاضا ارائه می كنند 
آينده ی كاربری  الگوهای  از آن،  استفاده  براساس  كه می توان 
زمين و تقاضاهای آينده برای سفر را پيش بينی كرد، ولی برخی 
با  را  خود  منظم  طور  به  شهری  نواحی  كه  معتقدند  محققان 
محيط های متغير سازگار می نمايد. در نتيجه، می توان گفت كه 

نواحی شهری هيچ گاه به تعادل و ثبات نمی رسند.
رويكردهای علوم اجتماعی در مطالعه ی رابطه ی بين حمل و نقل 
و كاربری زمين از نمونه رويكردهای ديگر هستند. جان آدامز7 

شهرهای واقع در ميدوست8 ايالت متحده را مورد بررسی قرار 
سير  به  توجه  با  را  شهری  نواحی  متغير  فضايی  شكل  و  داد 
خود  گزارش  در  وی  كرد.  تعيين  ترابری  فناوری  در  تغييرات 
متذكر می شود كه شكل فضايی نواحی شهری در طول دوره ی 
راهها  آزاد  دوره ی   و   )920-1890( اسب سواری  و  پياده روی 
)1950 تا زمان فعلی( به دليل توسعه در طول مسيرهای ترابری 
شعاعی به صورت شكل فضايی شعاعی يا ستاره مانند درآمده اند. 
شكل هم مركز شهری برای اولينن بار توسط يك جامعه شناس 
به نام ارنس برگس9 در دهه ی 1920مشاهده گرديد. در دهه ی 
چند  شكل  يك  هويت10  هومر  نام  به  اقتصاددان  يك   1930
هسته ای را شناسايی كرد كه دارای مراكز رقابتی متعدد هستند.
علوم  رويكرد  توسط  شده  ارائه  نظری  مباحث  از  ديگر  يكی 
اجتماعی، جغرافيای زمان است كه توسط تورستن هاگراسترند11          
در دهه ی 1960 ارائه گرديد. جغرافيای زمان فعاليت های انسان 
را در انواع مختلف محدوديت های موجود در يك بافت فضايی 
- زمانی مورد بررسی قرار می دهد. جغرافيای زمان براين نكته 
تأكيد دارد كه در هنگام بررسی ميزان مشاركت و دسترسی افراد 
بايد هم فضا و هم زمان را مدنظر داشته باشيم. زمان و فضا از 
طريق مفهوم مسير فضايی - زمانی به يكديگر متصل می شوند، 
اين مسير مراحل فعاليت افراد در مكانهای متفاوت يك دوره را 
نشان می دهد )← شكل a2(. از آنجا كه جا به جايی در فضای 
فيزيكی روی می دهد،  ترابری به مثابه ابزاری برای مبادله ی 
زمان و فضا مورد استفاده قرار می گيرد. نقاط )مكانهای( احتمالی 
كه فرد می تواند در يك پنجره زمانی به آن برسد، فضای متوالی 
را شكل می دهد كه به منشور فضا - زمان معروف است )← 
شكل b2(. با افزايش توجه به مدل سازی تقاضای سفر فعاليت 
محور و تأثيرات مراكز فناوری اطالعات و ارتباطات بر الگوی 
برای  به مثابه رويكردی ديگر  فعاليت، جغرافيای زمان  سفر و 
پيش  از  بيش  زمين  كاربری  و  ترابری  بين  رابطه ی  مطالعه ی 

مورد توجه قرار گرفته است.
 )b( مسیر فضا زمان و )a( شکل 2: مفهوم جغرافیايی زمان از

منشور فضا - زمان

زمان

زمان

فضا

فضا

مسیر فضا زمان 

منشور فضا - زمان
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به عنوان مثال، برخی پيشنهاد كرده اند كه معيارهای دسترسی 
كه  زمان   - فضا  دسترسی  معيارهای  با  جاذبه  مدل  بر  مبتنی 
از  شود.  جايگزين  است،  مبتنی  زمان  جغرافيای  مفاهيم  بر 
تصميم گيری  فرايندهای  درك  بر  رفتاری  رويكرد  ديگر  طرف 
اكثر  دارد.  تمركز  می دهند،  تشكيل  را  رفتاری  گزينه ها ی  كه 
مثابه  به  زمين  كاربری  و  تلفيقی  ترابری  عملياتی  مدل های 
مدل های رياضی و شبيه ساز كامپيوتری عمل می كنند تا بتوان 
الگوهای تقاضای سفر و كاربردهای آينده ی زمين را پيش بينی  
كرد. رويكرد رفتاری به دنبال مفاهيم، نظريات، روش گردآوری 
پايه های  تا  می گردد  جديد  تحليلی  چهارچوبهای  و  اطالعات 
رفتاری اين مدل ها را تقويت كند. به نظر می رسد كه الگوهای 
كلی جريان های آمد و شد و رشد شهری حاصل تصميم گيری در 
سطوح جزئی از اهميت شايان توجه برخوردار است؛ به عنوان 
فرايندهای  تبيين  در  حداكثری«  »مطلوبيت  نظريه ی  مثال، 
رفتاری با محدوديت مواجه می گردد؛ چرا كه مردم نيز از ديگر 
جای  به  مثال،  عنوان  )به  می گيرند  بهره  تصميم گيری  قواعد 
قاعده ی مطلوبيت حداكثری از قاعده ی آستانه استفاده می كنند( 
تا تصميم های خود را عملياتی كنند. عالوه بر اين ارزيابی ميزان 
مطلوبيت می تواند پويا باشد و به بافتی كه تصميم در آن اتخاذ 

می گردد، بستگی داشته باشد.
يك فعاليت خاص كه توسط يك فرد انجام می گيرد، معمواًل 
به واسطه ديگر فعاليت های افراد و همچنين محيط )به عنوان 
برای  ابزارهای موجود  فعاليت،  انجام  برای  مثال، زمان موجود 
مسافرت، ميزان فعاليت های فرد در مكان های مختلف و غيره( 
محدود می گردد؛  به عنوان مثال تصميم گيری در مورد زمان، 
واسطه  به  است  ممكن  فعاليت  يك  انجام  چگونگی  و  مكان 
محدوديت های فوق تغيير كند. عالوه براين، كاهش هزينه های 
كاربرد  از  حاصل  نرمش پذيری  افزايش  و  ارتباطات  و  سفر 
اينترنت و تلفن همراه، فرصت انجام فعاليت ها را هم به لحاظ 
زمانی و هم به لحاظ مكانی افزايش داده است. اينكه اين عوامل 
چگونه بر تصميم گيری افراد و شركت ها در انتخاب مكان تأثير 
می گذارد، مسئله ای است كه تحقيقات و پژوهش های بيشتری 

را می طلبد. 
تجربیات آموخته شده و چشم انداز آينده

اراضی  كاربری  و  ترابری  كه  باشيم  داشته  انتظار  ما می توانيم 
ترابری  سياست های  كه  باشيم  داشته  تمايل  ما  كه  زمانی  تا 
بسيار  به محيط  در رسيدن  به شما  اراضی می تواند  كاربری  و 
مناسب كمك كند، ادامه پيدا كند. مطالعات قبلی به ما آموزش 
از آن كه  برانگيز تر  اين جريان، چالش  داده اند كه ممكن است 
فكر می كنيم يك رابطه ی پويا و پيجيده بين ترابری و كاربری 
اراضی به منظور شناسايی سياست های مؤثری كه به توسعه ی 

مناسب می انجامد، وجود دارد.
اول از همه، ما متوجه شده ايم كه سيستم ترابری اتومبيل محور 
پايدار نيست. اين سئوال وجود دارد كه ما چگونه می توانيم به 
از توانايی مان برای هدايت  سياست های متفاوت در دوره هايی 
اگرچه توسعه ی  پيدا كنيم.  پايدار دسترسی  به سمت توسعه ی 
پايدار، مفهوم خوبی را به دست می دهد، هميشه با ساير اهداف  
توسعه ی يك سيستم متحرك شهری سازگار نيست. همان طور  
كه جمعيت و اقتصاد در يك جامعه ی شهری رشد می كند، ما 
نيز نياز داريم كه سيستم ها ی ترابری را تأمين كنيم كه بتواند 
به نيازهای روزافزون افراد پاسخگو باشد. يك راه حل، افزايش 

بيشتر  كه سرعت  مؤثری  ترابريی  سامانه های  با  ترابری  منابع 
يافتن  در  ما  متأسفانه،  می باشد.  دارد،  آسان تری  دسترسی  و 
و  بوده  محيط  دوستدار  و  ايمن  مؤثر،  كه  ترابری  سامانه های 
افراد  و  شركت ها  بيشتر  برای  ممكن  زمان  حداقل  در  بتواند 
رابطه  در  ديگری  پيشنهاد  نبوده ايم.  موفق  خيلی  باشد،  جذاب 
كاربری اراضی پايدار ذكر شده كه نياز به سفررا كاهش خواهد 
می باشند.  كمياب  اين دست  از  موفق  گزارشهای  بنابراين  داد. 
ناسازگار  اهداف  از  اغلب  اقتصادی  توسعه ی  و  پايدار  توسعه ی 
و معيارهايی استفاده می كنند كه براساس آن، قضاوت درمورد 
تغييرات  به  را  مناسب  اراضی  كاربردی  و  ترابری  سياست های 

ممكن در طول زمان وابسته می سازد.
تجربه ی مهم ديگری كه يادگرفته ايم، اين بود كه تقابل دو سويه 
ترابری و كاربری اراضی از ساير فرايندهای مرتبطی كه پيوسته 
در يك سيستم شهری پيچيده و پويا ايجاد می كنند، تفكيك پذير 
نيست. محيط های شهری هم زمان با ما، از شهرهای زمان های 
امروزی  شهری  مناطق  بيشتر  می باشد،  متفاوت  بسيار  گذشته 
دارای مراكزی چند منظوره با فعاليت های نامتمركز مسكونی و 
اقتصادی مواجه هستند؛ به عالوه، اين مراكز به شدت در حال 
مغلوب  محور  خدمات  و  محور  اطالعات  اقتصاد  توسط  اشباع 
شده اند كه ماهيت قابليت دسترسی را تغيير داده و محيط پويايی 

را برای شركت ها و افراد ايجاد نموده است.
ما همچنين از مطالعات تجربی آموختيم كه تالش ها در زمينه ی 
كاربری  سياست های  و  متنوع  ترابری  سامانه های  راه اندازی 
متعددی  نتايج  به  پايدار  توسعه ی  به  دستيابی  برای  اراضی 
انجاميد. دركل، سياست های ترابری كه سفر با خودرو شخصی 
را كاهش می دهد از سياست های كاربری اراضی مؤثری كه تمام 
تالش آن برای كاهش نياز به سفر از طريق طرح های كاربری 
ما  درضمن  است.  بوده  مؤثرتر  بسيار  می باشد،  پيچيده  اراضی 
به سياست های كاربری اراضی برای ايجاد يك شكل شهری 
داريم.  نياز  مسيرمان  ادامه  در  اتومبيل  به  وابستگی  كاهش  با 
اراضی  كاربری  و  ترابری  رويارويی  كه  فهميديم  ما  نهايت  در 
هنوز خيلی محدود می باشد. ما به مقايسه مطالعات تجربی كه 
روش های سازگار و اطالعات تطبيقی را ارائه می دهد، نياز داريم 
كه مطالعه ی اين موضوعات را به طور سيستمی به كار بگيريم. 
با توجه به مدل های چندمنظوره و پيچيده ی سامانه های ترابری 
برای  تئوريك  مدل های  با  آنها  از  بسياری  اراضی،  كاربری  و 
سرعت بخشيدن به سامانه ترابری و كاربری اراضی گسترش 
پيدا كرده اند. اگر چه پيشرفت های چشمگيری برای ارتقای اين 
مدل ها صورت گرفت، جنبه های زيادی از اين مدل ها هستند كه 
می توانند كيفی تر، مفيدتر و كاربردی تر از كار درآيند؛ به عنوان 
مكان محور  فناوری های  زمينه ی  در  تازه  پيشرفت های  مثال، 
مثل سيستم موقعيت  زمينی )GPS( و فناوری اطالعات، مثل 
سيستم اطالعات جغرافيايی]= ساج[ )GIS(، اكنون روش های 
و  تجزيه  و  جزئی  اطالعات  جمع آوری  برای  را  بيشتری  مؤثر 
پيشرفت های  می دهند.  ارائه  فردی  سطح  در  آنها  تحليل 
و  سفر  مطالعات  مبنای  بر  فعاليت هايی  زمينه ی  در  پژوهشی 
در  پيشرفت ها  است.  گرفته  صورت  زمان  جغرافيای  مطالعات 
تكنيك های ذره بينی، با دسترسی باال به رايانه های با عملكرد 
باال، مدل سازی برای سيستم های ترابری و كاربری اراضی را 
راحت تر كرده است كه می تواند به ما در زمينه ی دستيابی به 

سناريوهای جديد و متنوع كمك كند.
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پی نوشت ها:
1- urban sprawl

2- Smart Growth

3- Teleworking

4- Isotropic

5- Lowry

6- Janelle,s

7- John Adams

8- Midwest

9- Ernest Burgess

10- Homer Hoyt

11- TorstenHa” gerstrand
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گفت و گو

: کدام عوامل در به وجود آمدن مشکل ترافیک 
نقش دارند؟

كشورهای  در  است.  وسيع  و  گسترده  بسيار  سئوال  اين  پاسخ 
و  شده  انجام  اين زمينه  در  كاملی  و  جامع  مطالعات  مختلف 
هر  شهر،  هر  در  ترافيك  شكل  می شود.  روزرسانی  به  ساالنه 
مختلفی  عوامل  از  ناشی  می تواند  معبری  هر  و  ترابريی  شبكه 
و  طورهمگانی  به  اما  دارند.  تفاوت  يكديگر  با  بعضًا  كه  باشد 
روزافزون  رشد  همچون:  عواملی  از  ناشی  ترافيك  مشكل  كلی 
جمعيت و به نوبه آن توليد روزافزون خودرو برای پاسخ به نياز 
كاربران، كمبود ظرفيت تردد در معابر، پيش بينی نكردن صحيح 
مهندسان در گذشته برای ساخت معابر، عدم برنامه ريزی صحيح 
ترابری متخصصان و مسؤوالن برای توازن عبور و مرور در معابر 
عدم  معابر،  در  كم ظرفيت  تقاطعات  و  گلوگاه ها  وجود  مختلف، 
از خودروی شخصی،  استفاده  و  رانندگی  مناسب  وجود فرهنگ 
اشتباه در ميان سياستگذاران، گسترش  سياستگذاری متفاوت و 
شهرها و تغييرات كاربری زمين همگی از جمله اين عوامل هستند 
كه ممكن است به عبارت عاميانه باعث تراكم تردد وسايل نقليه 

با ترافيك گردد.

يک  در  خودرو  تعداد  برای  استانداردی  آيا   :
میزان  ازای  به  گفت  می توان  آيا  دارد؟  وجود  خیابان 
جمعیت مشخصی بايد تعداد معینی خودرو وجود داشته 

باشد؟
نام كيفيت تردد عبور و مرور يا سطح  در علم ترافيك مبحثی به 
سرويس معابر وجود دارد كه براساس تعداد وسايل نقليه عبوری يا 
سرعت عبوری تقسيم بندی می شود. اين تقسيم بندی عمومًا شامل 
تردد روان، نيمه كند، كند و بحرانی است. تردد بحرانی عمومًا نشانگر 

ظرفيت عبوری يك معبر است.
تأثير بگذارد.  بر ميزان ظرفيت يك معبر  عوامل مختلفی می تواند 
پارامترهايی همچون تعداد و عرض خطوط عبوری، شيب ها و بلوك 
وجود  معبر،  كنار  در  حاشيه ای  پارك های  مانور  عبوری،  خطوط 
ايستگاه های اتوبوس و تاكسی و ساير عوامل بر ميزان ظرفيت هر 
معبر تأثيرگذارند؛ اما با توجه به مطالعات انجام گرفته و تجربه كاری 
اين جانب ظرفيت هر خط عبوری در يك معبر در شرايط استاندارد 

در بازه 1000-1800 وسيله نقليه در ساعت متغير است.
:  راهکارهای کاهش مشکالت ترافیکی کدامند؟

را در بحث  به وجودآورنده ی آن  بايد دقيقًا شكل و عوامل  ابتدا  ما 

 چالش های مدیریت حمل و نقل شهری

 زهره ترحمی

گفتگو با محمود کرم رودی

محمود كــرم رودی متولــد 1359، دارای دانشــنامه 
مهندســی عمران از دانشگاه آزاد اسالمی تهران مركز 
و دانش آموخته رشته ی كارشناســی ارشد عمران، با 
گرايش راه و ترابری از دانشــگاه علم و صنعت است. 
وی مؤلف كتاب » شناســايی و بررســی روش كار با 
نرم افزارهای تحليــل گرافيكی تقاطعات« اســت. با 
سابقه ی مديريت پروژه ی ساماندهی ترافيك منطقه ی 
1 شــهرداری تهران و مديريت پروژه ی ســاماندهی 
ترافيك منطقه ی 21 شهرداری تهران، هم اكنون ناظر 
پروژه های مطالعاتــی فنی مركز مطالعات برنامه ريزی 

شهری و روستايی می باشد.
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به طور كلی مديريت پارك حاشيه ای يكی از راهكارهای مديريت 
دنيا  كشورهای  اكثر  در  كه  است  ترافيك  علم  در  رفتاری  عرصه 
اين راهكار، كنترل پارك های حاشيه ای  از  اجرا شده است. هدف 
بلندمدت و سوق دادن آنها به سوی پارك های حاشيه ای كوتاه مدت 
است، كه به نوبه ی خود در حذف سفرهای بی مورد و يا كوتاهی 
آن ها نيز نقش دارد. اما ابزار مديريت اين راهكار متفاوت است. در 
مانند  اتوماتيك  و  خودكار  ابزارهای  توسط  كار  اين  كشورها  اكثر 
پاركومتر يا موبايل پارك كنترل می شود. كنترل اين راهكار گاهی 

نيز توسط انسان انجام می شود. 
اجرای طرح پاركبان در ايران و به خصوص پايتخت دارای نقص 
اجرايی است. اكثر معابر دارای پاركبان به پيمانكارانی واگذار شده اند 
كه هر قطعه از طول معبر را به صورت شبانه روزی  به پاركبان كرايه 
داده اند و طبق بررسی های به عمل آمده و نارضايتی اكثر مردم از 
رويه اخذ هزينه و بعضًا اخذ مبالغ مازاد بر تعرفه توسط پاركبان ها 
)نسبت به زمان پارك خودرو( می باشد. همچنين خطاهای انسانی 
در كنترل توسط شخص پاركبان از جمله مشكالت ثانويه اجرای 
دليل مشكالت  به  معتقدم  بنده  به طوركلی  اما  اين طرح می باشد. 
فرهنگی در عرصه ی ترابری و رفتارهای رانندگان، بايد در معابری 
متعدد و كوتاه  پارك های حاشيه ای  با جذب  و  كه كاربری خاص 
از پاركومتر استفاده  از شيوه پاركبان و در ساير معابر  مدت دارند، 

شود.

:  نظر شما در مورد ايجاد پارکینگ های همگانی 
در ابتدای طرح زوج و فرد و تدابیر الزم جهت انتقال 
)با  طرح  داخل  مناطق  به  پارکینگ ها  اين  از  رانندگان 
وسايل نقلیه همگانی( چیست؟ چرا تاکنون شهرداری ها 

اين کار را انجام نداده اند؟
موضوعی كه اكثر مردم در مورد آن اشتباه فكر می كنند اين است 
كه طرح های محدوديت تردد مانند طرح زوج و فرد يا طرح ترافيك 
بايد به گونه ای باشد كه در مرزهای طرح، پاركينگ های غيرحاشيه ای 
آنجا  در  را  خود  نقليه ی  وسيله ی  كاربران  تا  نمود  تعبيه  متعددی 
ترابری  علم  در  كه  حالی  در  شوند،  محدوده  وارد  و  نمايند  پارك 
اين موضوع از ديدگاه كالن بررسی می شود، يعنی هدف متعالی از 
اجرای طرح های محدوديت تردد اين است كه كاربر شيوه ی سفر 
خود را از درب منزل با ترابری همگانی آغاز نمايد. اما به دليل اينكه 
زيرساخت های ترابری همگانی در كشور ما مناسب نبوده و قابليت 
اعتماد به اين شيوه ی سفر كم می باشد، اكثر كاربران برای انجام 
سفرهای خود ابتدا به وسيله  نقليه ی شخصی در مرزهای طرح تردد 
سفركرده و در آنجا با پارك وسيله ی نقليه ی خود، ادامه ی سفر خود 
را با تاكسی يا ترابری همگانی انجام می دهند. ما ابتدا بايد در سطح 
كالن زيرساخت های ترابری را در شهر تقويت كنيم. اما اگر بعد از 
سال ها تجربه به اين نتيجه رسيديم كه فرهنگ استفاده از ترابری 
همگانی در سطح كاربران بهبود نيافته است، بايد فكر ديگری كرد 

كه ورود به اين موضوع احتياج به زمان و فرصت دارد.
: نحوه ی مديريت چراغ های راهنمايی و رانندگی 

ترافيك، مطالعه و شناسايی كنيم و درنهايت به راهكار مربوط به آن 
بپردازيم. بعضًا ارائه يك راهكار اشتباه باعث تشديد محل مربوطه 
يا انتقال آن از نقطه  ديگری می شود. بعضی از راهكارها مختص 
برخی  در  و  است  مطرح  كالن  بحث  در  و  است  سياستگذاران 
راهكارها  برخی  كاربران می باشد.  ميان  در  اصالح  به  نياز  موارد 
برنامه ريزی  در  ما  است.  مسؤوالن  و  برنامه ريزان  دست  در  نيز 
ترابری مبحثی به نام مديريت تقاضا و مديريت عرضه ی ترافيك 
داريم كه اين دو از جمله مباحث مهم در ساماندهی و برنامه  ريزی 
ترابری در شهرها می باشند. اما به طوركلی راهكارهايی همچون 
باالبردن سطح  در شهرها،  ترابری  علمی  و  برنامه ريزی صحيح 
فرهنگ رانندگی و استفاده از خودرو از طريق آموزش و كنترل 
آن با توجه به سياست های تشويقی و تنبيهی، جلوگيری از تردد 
از  استفاده  برای  كاربران  تشويق  و  سرنشين   تك  نقليه  وسايل 
ترابری  ناوگان  افزايش  افزايش عرضه،  با  نقليه همگانی  وسايل 
همگانی، مديريت پارك حاشيه ای، توسعه ی خدمات الكترونيك 
كاهش  راهكارهای  جمله  از  كاهش  و  حذف  تسهيالت  برای 

ترافيك می باشد.

:  نظر شما درمورد اجرای طرح ترافیک و طرح 
است؟  بوده  موفق  اين طرح  آيا  فرد چیست؟  و  زوج 

جوانب مثبت و منفی اين طرح را بگويید.
طرح محدوده  ترافيك و طرح زوج و فرد عمومًا از بدو شروع تا به 
حال دچار تغييرات فراوانی شده است. به طور كلی ايجاد اين دسته 
از طرح ها بايد همراه با افزايش تسهيالت عرضه در بخش ترابری 
بيشتری  اثربخشی  تا  باشد  حاشيه ای  غير  پاركينگ  و  همگانی 
ديدگاه  از  ممانعتی  مديريتی  طرح  هر گونه  عمومًا  باشد.  داشته 
كاربران از مقبوليت پايينی برخوردار است و عمومًا سبب نارضايتی 
می شود، ولی ممكن است از ديدگاه سيستم مفيد و مثمر ثمر باشد. 
و  هوا  آلودگی  اول  اولويت  در  طرح ها  اين  ايجاد  عمده ی  دليل 
محيط زيست است و در اولويت بعدی كاهش تراكم ترافيك. به 
كنار  در  مكمل  خدمات  ساخت های  زير  اين كه  به دليل  نظرمن 
با  آنها  ايجاد  روند  يا  نشده  ايجاد  متوالی  ساليان  در  اين طرح ها 
نرخ كندی مواجه بوده، هيچ كدام از اين طرح ها از موفقيت كامل 
رفع  كامل  به طور  را  ترافيكی  مشكالت  و  است  نبوده  برخوردار 
نكرده اند. از جمله مزايای اين طرح ها می توان به افزايش سرعت 
عبور در محدوده ی طرح، درآمدزايی برای متوليان نام برد. ازجمله 
تردد در محدوده های  تراكم   به  اين طرح ها می توان  آثار منفی 
اطراف طرح، كمبود شكل يا پاركينگ در مرزهای محدوده طرح، 
راهكارهايی  به  آوردن  روی  و  قوانين طرح  از  كاربران  سرپيچی 
همچون پوشاندن پالك برای ورود به طرح، تشويق كاربران برای 
خريد وسيله ی نقليه ی دوم به خصوص در مورد طرح زوج و فرد، 

افزايش تعداد موتورسواران و غيره اشاره نمود.
پارک  برای  خیابان ها  کنار  گرفتن  درنظر   :
خودرو و قرار دادن پارکبان چه تأثیری در ترافیک و 

مشکل آن داشته است؟
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در چهارراه ها برای خودروها چگونه است؟ آيا در حال 
حاضر اين کار به درستی انجام می شود؟

شهرهای  در  رانندگی  و  راهنمايی  چراغ های  مديريت  نحوه ی 
به  بزرگ كشور كه دارای معاونت كنترل ترافيك می باشند اكثراً 
صورت هدفمند و توسط نرم افزارهای ترافيكی و توسط سنگرهای 
شناسايی وسايل نقليه و دوربين های كنترل انجام می شود. اما در 
ساير سفرها عمومًا اين چراغ ها توسط پليس زمان بندی می شوند. 
هستند  اشكاالتی  دارای  نرم افزارها  اين  اكثر  حاضر  درحال 
آنها  آناليز  نداشته و  را  ايران هماهنگی كامل  با شرايط  همچنين 
نيز با خطاهايی همراه است، اما به دليل صرفه جويی های اقتصادی 
نسبت به نيروی انسانی در حال حاضر استفاده می شوند. الزم به 
ذكر است كه در همين موارد نيز ديده شده كه خطاهای اين روش 
قابل اغماض می باشند. اما توسعه ی اين سيستم پردازشگر در ساير 
شهرها به ويژه شهرهای كوچك از جمله موارد الزم و پراهميت 

می باشد.

: ايجاد دوربرگردان ها در بزرگراه ها و خیابان های 
اصلی چه نقشی در ايجاد مشکل ترافیک دارند؟ 

ما  كشور  در  اما  است.  رايج  دنيا  تمام  در  دوربرگردان  موضوع 
به خصوص در برخی از شهرها )به ويژه تهران( از دوربرگردان ها به 
منظور روانسازی جريان ترافيك استفاده شده است. اين موضوع 
نخستين بار در ايران اتفاق افتاده است كه دارای مزايا و معايبی 
به  و  تحميل طول سفرها  موضوع  اين  معايب  جمله  از  می باشد. 
بررسی  برای  است.  كاربران  برای  سفر  زمان  افزايش  آن  نوبه ی 
انجام  مطالعاتی  شده  اجرا  دوربرگردان های  و  تقاطعات  اين  تأثير 
مقايسه ی  است.  تأخير  درمورد  مطالعات  اين  از  يكی  است.  شده 
دارای  شبكه های  و  دوربرگردان  دارای  شبكه های  در  تأخير 
چراغ های راهنمايی حاكی از ذكر اين مسئله است كه بعضًا ايجاد 
تقاطعات  از  بيشتر  حتی  و  برابر  تأخيراتی  دارای  دوربرگردان ها 
تردد،  حال  در  ترافيك  جريان  معمواًل  اما چون  می باشد  چراغدار 
روان تر است كاربران از زمان سفر دوربرگردان ها نسبت به تأخير 

تقاطعات چراغدار رضايت بيشتری دارند.

از ديگر مشكالت دوربرگردان ها در معابر اصلی و شريانی مشكل 
ايمنی در خط سرعت معابر می باشد كه بعضًا طراحی مهندسی هم 

در اين زمينه نتوانسته كارساز باشد.

چگونه  را  آن  شدن  دوطبقه  و  صدر  بزرگراه   :
ارزيابی می کنید؟

ارزشمند  راهكارهای  از  يكی  هم سطح  غير  صدر  بزرگراه  اهداف 
قابل  كه  است  تهران  شهر  شمال  ترافيك  سطح  در  شده  ارائه 
ستايش است، اما نكته ای كه متخصصان و مسؤوالن بايد به آن 
معابر  به  بزرگراه  اين  از  شده  تأمين  دسترسی های  نمايند؛  توجه 
باعث  آينده  در  كه  می شود  پيش بينی  عمومًا  كه  می باشد  مجاور 
كه  آنها شود  چراغدار  تقاطعات  در  ترافيك  تراكم سنگين  انتقال 

نيازمند بازنگری و پيش بينی های الزم است. 
ارزيابی های  و  تمهيدات  نيازمند  نيز  بزرگراه  سازه ی  همچنين 
موضوع  اين  به  را  امر  مسئوالن  توجه  بايد  كه  می باشد  ساالنه 
بزرگراه  اين  احداث  از  بعد  ديگر  مشكالت  جمله  از  نمود.  جلب 
مواردی همچون دسترسی عابران پياده اعم از گذر عرضی و طولی 
تمهيدات  ايجاد  و همچنين  بزرگراه صدر هم سطح  در مجاورت 
الزم درخصوص انسداد بزرگراه در هنگام بروز تصادفات يا حوادث 

می باشد.

که  برای شهرهايی  راهکاری  يا  پیشنهاد  : چه 
هنوز مشکل ترافیک در آنها جدی نشده است اما در 
آينده ممکن است با اين مشکل روبرو شوند، داريد؟ و 
شهرهايی مانند تهران، اصفهان و ... که اين مشکل را 
دارند از کجا بايد شروع کنند تا مشکل ترافیک را تقلیل 

دهند؟
درمورد شهرهايی كه هنوز مشكل ترافيك ندارند پيشنهاد می كنم 
مطالعات  انجام  خصوص  در  موضوع  متوليان  و  مسؤوالن  كه 
ترافيكی، اعم از طرح های جامع ترافيك، بازنگری آنها، مطالعات 
همگانی  ترابری  سامانه های  مطالعات  همچنين  و  ساماندهی 
به  ترافيكی  آموزش ها  انجام  باشند.  داشته  را  الزم  دقت  و  توجه 
ترافيك  آموزش  بانك های  سيما،  و  صدا  طريق  از  شهروندان 
بردن  باال  برای  مفيدی  راهكارهای  نيز  تبليغات  و  برای كودكان 
سطح فرهنگ ترافيك در ميان شهروندان می باشد. اما مهم ترين 
شهر،  سطح  در  استاندارد  تقاطعات  اهداف  شهرها،  اين  در  موارد 
فراهم  و  رانندگی  و  راهنمايی  چراغ های  كنترل  هدفمندسازی 
نمودن زيرساخت های ترابری همگانی اعم از انبوه بر يا غيرانبوه بر 

می باشد.
اما در مورد كالن شهرها و شهرهای بزرگ همان طور كه مستحضر 
با  مقابله  برای  ويژ ای  توجه  مسؤوالن  اخير  سال  چند  در  هستيد 
مشكالت ترافيك داشته اند. اما در انتهای كالم، بزرگ ترين راهكار 
ترابری  تسهيالت  نمودن  فراهم  ترافيك،  مشكل  از  نجات  برای 
همگانی در سطح شبكه ی مويرگی شهرها می باشد. وقتی مردم 
و  ايمن تر  سهل تر،  همگانی  ترابری  وسايل  از  استفاده  كه  ببينند 
ارزان تر از وسيله ی شخصی است، قطعًا از آن استقبال كرده و در 

گسترش فرهنگ آن نيز مشاركت خواهند كرد. 
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اد ن شهرداري به روايت اس

پیشزمینه ي سند
نخستين اتوبوس را يك بلژيكي از راه باكو به انزلي و رشت آورد. 
اين اتوبوس در خيزش مشروطه به عنوان غنيمت جنگي به دست 
انزلي جابجا  و  ميان رشت  را  تا مسافران  افتاد  مشروطه خواهان 
كند. معين التجار بوشهري )1238-1312خ( اين اتوبوس را خريد 
و با دشواري تمام از راه شوسه ي رشت - قزوين به تهران آورد 
توانستند سوار خودرويي همگاني  بار  نخستين  براي  تهرانيان  و 
شوند كه براي سوار شدن سه شاهي ]=هر ريال 20 شاهي بود[ 
مي پرداختند. در روزگار فرمانفرمايي محمدعلي شاه )پاد 1325-

اتوبوسها  شمار  1287-1304خ(  )پاد  شاهي  احمد  و  ق(   1327
رفته رفته زيادتر شد، چندانكه در 1290خورشيدي در تهران 50 
از آنجا كه هيچ مقررات و  اتوبوس در رفت و آمد بود.  دستگاه 
بسيار  شهر  در  آنها  كار  نبود،  نهاده  اتوبوسها  اين  براي  قانوني 
نابسامان و آشفته گشت. هر منتفذ و توانگري كه چند دستگاه 
اتوبوس داشت در قلمرو خود فرمان مي راند و درآمد بيشتري را از 
آن خود مي كرد. گفتني است كه شاگرد راننده ها كه كار گردآوري 
بودند. شاگرد  اينان  اصلي  كارگزاران  مسافر مي كردند،  از  كرايه 
راننده ها آدمهاي زورمند و بد دهان و زورگو بودند و همين نقش 
اقتصادي آنها را در چرخه ي كار پررنگ تر مي كرد. برخالف آنان 
بي آزار  آدمهاي  بودند  زرتشتيان  و  مسيحيان  از  بيشتر  رانندگان 
اتوبوسهاي اين روزگار، خودروهاي دست دوم  و منطقي. بيشتر 

هندي بود.
به هنگام رياست بلديه ي سرتيپ بوذرجمهري به فرمان رضا شاه 
)پاد 1300-1320 خ( اتوبوسهايي به نام زيس از اتحاد شوروي 
خريداري شد و شهرداري با ضرب ژتونهاي فلزي به جاي پول 
برقرار  نسبي  نظمي  اتوبوسها،  صاحبان  از  ماليات  گرفتن  براي 
اتوبوس  شاه شماري  رضا  فرمان  به  بوذرجمهري  از  پس  نمود. 
بنز از آلمان وارد شد تا جايگزين فرسوده ها بشود. شمار اتوبوسها 
در شهريور 1320 در پايتخت به 90 دستگاه اتوبوس تازه و 20 
دستگاه كهنه و كاركرده مي رسيد. مسافران اين اتوبوسها همگي 

 عباس جاللی

مرد بودند و زنان جايي در آن نداشتند.
و  1320-1357خ(  )پاد  شاه  محمدرضا  دوم؛  پهلوي  روزگار  در 
پس از كودتاي 28 مرداد 1332 به دستور سپهبد زاهدي بار ديگر 
شماري اتوبوس بنز به ايران وارد شد كه چهره ي شهر را دگرگون 
ساخت. دولت كه خواسته و ناخواسته به زورگويان كودتاچِي خود 
تن سپرده بود، نتوانست وضع اتوبوسراني پايتخت را سر و سامان 
دهد. كار به جايي كشيد كه شركتهاي تازه و نيرومندي چون اتو 
توكل، اتو عدل، بنز اكسپرس و بنز تور نيز راه اندازي شد و اتو 
توكل چندان نيرومند گرديد كه در شهرهاي بزرگي چون مشهد 

شاخه زد. 
در آغازه هاي دهه ي 1330 شهر تهران داراي 30 خط اتوبوسراني 
توانگر شركتها، بي نظم و  انحصار صاحبان  بود كه همچنان در 
ادامه  خود  كار  به  پايشي  بي هيچ  مسافر،  و  خيابان  با  رفتار  كژ 
واحد  شكل  به  شركتها  تشكيل   1331 بهمن ماه  در  مي دادند. 
در  آشفتگي  كشيد.  درازا  به   1335 سال  تا  دولتي  سرمايه ي  با 
اتوبوسراني چندان بود كه در سال 1332 نهادهاي حكومتي بر 
آن شدند تا وارد كارزار شوند. در دوازدهم مهرماه 1332 وزارت 
كشور از شهرباني كل خواست تا دستورهاي زير را به اجرا بگذارد 
و رونوشت را براي وزارت كشور بفرستد، دستور كار فني آغاز اين 

درگيري شد؛ 

1( ورود كاميونهاي گازوئيل سوز را به شهر ممنوع است؛
2( اتوبوسها و كاميونهايي كه بدون لوله ي اگزوز )؟!!( و با صداي 
گوشخراش در شهر رفت و آمد كنند، رئيس راهنمايي و مأموران 

مسوول خواهند بود؛
3( اتوبوسها به فاصله ي يك متر از پياده رو براي سوار كردن يا 

پياده كردن مسافران توقف كنند نه وسط خيابان؛ 
4( اتوبوسها در حركت حق ندارند از يكديگر سبقت جويند.

و يكماه بعد در 25 آبان شهرباني براي تشكيل خطوط اتوبوسراني 
مالكان  و  اقدام مي زند  به  تهران دست  در داخل شهر  گانه   18

اتوبوسها كه صاحبان خطوط هم هستند بناگزير با شهرباني 

نهادي دیر پاي براي ترابري همگاني شهري
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وارد گفتگو مي شوند. قرار بر اين مي شود تا صاحبان خطوط در 
جاهايي كه مي بايد خط جديد ايجاد شود با ياري يكديگر شركت 
تشكيل دهند و خط راه اندازي كنند. مهلت براي اينكار 35 روز 
در نظر گرفته مي شود. قرار بر اين مي شود كه شهرباني مسير و 
درازاي همه ي خطوط را تهيه و براي راهنمايي مسافران بر روي 
تابلوهايي در آغاز و پايان هر خط نوشته شود. در مقابل شهرباني 
تصميم مي گيرد تا قانون بيمه كارگران را درباره ي آنها اجرا كند 
كه رانندگان و كارگران خودروها را خرسند مي سازد. پس از آن 
مسافران مسيرهاي خود را با دو يا سه خط ثابت طي مي كنند. 
براي دريافت بهتر، نگاهي به پاره اي رخدادها سياسي، اجتماعي 

و اقتصادي سودمند خواهد افتاد.
گاهشناسي سند

19 فروردين( مجلس شوراي ملي بودجه ي سال 1335 كشور را 
با شش ميليارد و پانصد ميليون ريال كسري تصويب كرد.
26 فروردين( هژدهمين مجلس شوراي ملي پايان گرفت.

ميزان  كرد  موافقت  نفت  كنسرسيوم  سرانجام  فروردين(   27
استخراج نفت ايران را 5/2 ميليون تن افزايش دهد.

15 ارديبهشت( هژده ميليون دالر كمك امريكا براي خريد لوازم 
كشاورزي اختصاص يافت.

17 خرداد( محسن نصر وزير كار به رياست كنفرانس بين الملل 
كار تعيين شد.

2 تيرماه( ايران پنجاه هزار تن گندم از آمريكا خريداري كرد.
با سران شوروي در مسكو  را  تير( شاه مذاكرات رسمي خود   6

آغاز نمود.
14 مرداد( سيل شهر زاهدان را زير و رو كرد و خسارات بزرگي 

به مردم وارد ساخت.
كنفرانس  در  كننده  شركت  كشور   16 نمايندگان  مهرماه(   5

بهداشت جهاني وارد تهران شدند.
و  تهران  در  نظامي  حكومت  مقررات  تمديد  قانون  مهرماه(   8

راه آهن سراسري تصويب شد.
3 آذرماه( آموزشگاه عالي شهرباني به دانشكده ي پليس تغيير نام 
داد و دوره ي آن از دو سال به سه سال افزايش پيدا كرد. دانشگاه 
ليسانسيه  را  پليس  دانشكده ي  فارغ التحصيالن  تاريخ  اين  از 

مي شناسد.
4 آذر( باران و سيل غالب شهرهاي شمالي را دستخوش انهدام 

نمود.
10 ديماه( دولت آمريكا براي سيلزدگان ايران ده هزار تن گندم 

مجاني داد.
23 اسفند ماه( مجلس شوراي ملي بدون بحث و مخالفت قانون 
تشكيل سازمان اطالعات و امنيت كشور را كه قباًل به تصويب 

مجلس سنا رسيده بود، تصويب كرد.
بررسي سند

جمعيت  افزون  روز  افزايش  با   1334 سال  پاياني  ماههاي  در 
پايتخت )بيش از يك ميليون نفر( و نياز به جابجايي همه روزه ي 
ناكارآمدي  و  نابساماني  و  از يك سو  فرودستان  و  حاالن  ميانه 
-1261( دولت حسين عال  ديگر سو،  از  اتوبوسراني  در خطوط 

امير اسداهلل علم  با چالشي بزرگ رويارويي كرده بود.  1342خ( 
وزير كشور عال رئيس شهرباني، سرلشكر محمدعلي علوي مقدم 
بر اين كار گمارد. وي در اسفند ماه همين سال براي نخستين 
بار از تشكيل شركت واحد اتوبوسراني سخن مي گويد و موضوع 
پيشنهاد شهرداري  با  ماه 1335  فروردين  در  رسانه اي مي شود. 
اكرمي  مقدم،  رياست سرلشكر  به  موقت  مديره ي  تهران هيأت 
راهنمايي  اداره ي  رئيس  انصاري  سرهنگ  شهرداري،  مديركل 
و  شد  تشكيل  كشور  وزارت  نماينده ي  دادخواه  و  رانندگي  و 
اساسنامه ي آن تنظيم گرديد. متن اساسنامه شركت در روز 26 

فروردين ماه در رسانه ها چاپ شد.
اين اساسنامه در دو فصل و 16 ماده و چند تبصره تنظيم شده بود 
در ماده ي 5 سرمايه شركت 300 ميليون ريال از قرار هر سهم 10 
هزار ريال مجموعًا 30 هزار سهم كه 3/1 آن را شهرداري نقد 
پرداخت كرده بود و 49 درصد را با حق تقدم به صاحبان اتوبوس 
واگذار نموده بود كه در صورت نپرداختن از سوي آنان در اختيار 
ديگران قرار مي گرفت. به هر روي شهرداري داراي 51 درصد 
در  را  دولتي  )نيمه(  نهادي  ورود  اين خود  بود كه  سهم شركت 
كار شركت نشان مي دهد. از اين گذشته در تبصره ي همين ماده 
آمده در صورتي كه از 49 درصد سهام، صاحبان اتوبوس صرفنظر 
كنند، شهرداري آنها را خواهد خريد تا در برابر هر 16 سهم يك 
نفر از سوي شهرداري وارد هيأت مديره بشود و اين اشتياق دولت 
را در به دست گرفتن كار اتوبوسراني نشان مي دهد. در واپسين 
مدير  هيأت  مرتبه  چهار  ماه  هر  در  كه  آمده   )16 )ماده ي  ماده 

نشست خواهد داشت- هفته اي يكبار - )اصل سند(.
آنچه كه توانست اين اساسنامه را تثبت كند، مديريت كارآمد و 

هوشمندانه ي علوي مقدم بود. 
»... وي بهتر از هر كس ديگري مي توانست با شاگرد شوفرهاي 
شرور و سركرده ها و صاحبان قلدر و با نفوذ اتوبوسها به مقابله 
برخاسته و آنان را در صورت مقاومت، مرعوب و منكوب نمايد...«. 
صاحبان  به  ماه   10 بود،  شده  هم  شركت  مديرعامل  كه  وي 
شركتها مهلت داد و ضمن تصفيه رانندگان و شاگرد شوفرهايي 
استخدام  و  مصاحبه  انجام  با  بودند،  اراذل  و  اوباش  بيشتر  كه 
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با گرفتن مدارك سوءپيشينه در  آزار همراه  رانندگان بي اذيت و 
ِسمت راننده، شاگرد راننده و بليت فروش در ديماه 1335 توانست 
اتوبوسهاي همشكل، يكرنگ و همگون شركت واحد را جايگزين 
اتوبوسهاي فرسوده و رنگ به رنگ با ماركهاي مختلف كند. او 
پيش از گشايش شركت واحد 250 دستگاه اتوبوس دو طبقه از 
با بهاي هر دستگاه 211 هزار تومان و  انگلستان در دو مرحله 
750 دستگاه اتوبوس يك طبقه نيز به قيمت هر دستگاه 135 
قالب شركت  در  را  اتوبوسراني  كار  آلمان،  از كشور  تومان  هزار 

واحد سامان بخشيد و پايتخت چهره اي ديگر يافت.

منبع:
 1335 فروردين   26  ،8977 شماره ي  روزنامه،  اطالعات،   )1

خورشيدي.
2( اطالعات 80 سال، ج 1، موسسه اطالعات و شركت ايرانچاپ، 

چاپ سوم 1387.
پايگاه  حومه،  و  تهران  اتوبوسراني  واحد  تاريخچه ي شركت   )3

شبكه ي )bus.Tehran.Ir( ديماه 1392.
4( حسيني، عباس، اين اتولي كه من مي گم، تاريخچه اتومبيل در 

ايران، نشر نامك، چاپ يكم، 1389.
5( عاقلي، باقر، روزشمار تاريخ ايران، ج 2، نشر نامكه چاپ هفتم، 

  .1384



سال پانزدهم/ شماره 121 40

 امیر عبداله حکیمی 
معاون دفتر برنامه ريزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور

 ندا خسروی 
كارشناس ارشد مديريت دولتی

متن ماده 77 قانون شهرداری ها )اصالحی 1345/11/27(
به  مورد عوارض  در  و شهرداری  بين مؤدی  اختالف  رفع هرگونه   
كميسيونی مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستری و انجمن 

شهر ارجاع می شود و تصميم مزبور قطعی است.
بدهی هايی كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص داده شود طبق 

مقررات اسناد الزم االجراء به وسيله اداره ثبت قابل وصول می باشد.
اجرای ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور 

اجرائيه و وصول طلب شهرداری مبادرت نمايد.   
در نقاطی كه سازمان قضائی نباشد رئيس دادگستری شهرستان يك 
نفر را به نمايندگی از دادگستری تعيين می نمايد و در غياب انجمن 
شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد 

آمد. 

صالحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها
صالحیت کمیسیون ماده 77 دو نوع است: ذاتی و محلی

صالحیت ذاتی:
و  مؤدی  بين  اختالفات  به  رسيدگی  مورد  در   77 ماده  كميسيون 
فقط  شهرداری  مطالبات  بين  از  و  دارد  ذاتی  صالحيت  شهرداری 
رسيدگی به ماهيت حقوقی عوارض در صالحيت كميسيون ماده 77 
می باشد. همچنين تقسيط مطالبات ناشی از عوارض نيز در صالحيت 
مالی شهرداری ها سال  آيين نامه  ماده 32  است.  ماده 77  كميسيون 
1346 بيان می دارد: »شهرداری مجاز به تقسيط مطالبات خود ناشی 
از عوارض نيست مگر در مواردی كه به تشخيص كميسيون منظور در 
ماده 77 قانون اصالح پاره ای از مواد قانون شهرداری مصوب 1334 
مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور يك جانبه نباشد كه در 
اين صورت ممكن است بدهی مؤدی برای مدتی كه از سه سال تجاوز 
ايران تقسيط شود ولی در هر حال  بانك ملی  بهره متداول  با  نكند 

صدور مفاصاحساب موكول به وصول كليه بدهی است.«
صالحیت محلی:

صالحيت محلی كميسيون ماده 77 قانون شهرداری تابعی از قلمرو 
جغرافيايی شهرداری است كه در حوزه آن مستقر گرديده است. در 
قرار دارد  قانونی شهر تحت صالحيت كميسيون 77  اينكه محدوده 

جای ترديد نيست. به نظر می رسد بايد بين دو محدوده خارج از شهر 
يعنی، حريم و محدوده خارج از حريم، شهر قائل به تفاوت شد.

اخذ عوارض از مشمولين واقع در حريم شهر قابل توجيه است زيرا 
به  مكلف  شهرداری  شهرداری،  قانون   100 و   101 مواد  اساس  بر 
صدور پروانه ساختمان و تفكيك اراضی واقع در اين محدوده است 
به عبارت ديگر قانون شهرداری را مكلف به ارائه نوعی از خدمات در 
اين محدوده نموده است ولی در خصوص شهرها و شهرك های خارج 
از حريم و محدوده قانونی شهر و شهرك های صنعتی اخذ عوارض 
توجيه قانونی ندارد و بالطبع كميسيون ماده 77 نيز در اين گونه مناطق 

صالحيت رسيدگی ندارد.

 صالحیت رسیدگی کمیسیون ماده 77    
بين مؤدی و شهرداری در مورد عوارض در  اختالفات  به  رسيدگی 
مطالبات  ساير  با  عوارض  و  داشته  قرار  ماده  كميسيون  صالحيت 
و  ساختمانی«  »تخلفات  جرائم  خدمات«  »بهای  همانند  شهرداری 

غيره تفاوت خواهد داشت.   
و اين كه كميسيون مذكور در چه محدوده ای می تواند وارد رسيدگی 
آن  در  كه  دارد  محدوده ای  به  بستگی  نمايد  تصميم گيری  و  شده 

محدوده عوارض وضع گرديده است.
خاصی  دادرسی  آئين نامه  فاقد  قانون شهرداری   77 ماده  كميسيون 
است و در اين ماده نحوه ابالغ دعوت از مؤدی و شهرداری و امكان 

يا عدم امكان حضور آنان ذكر نشده است.
در  كه  گونه  همان  كه  می باشد  موضوع  اين  ديگر  ذكر  قابل  نكته 
متن ماده 77 قانون شهرداری به صراحت قيد شده است صالحيت 
بدهی مؤدی در مورد عوارض شهرداری است،  كميسيون تشخيص 
لذا در صورتی كه شهرداری مستند و مستدل به قوانين عوارضی را 
محاسبه نموده باشد و مؤدی دليل قانونی بر رد داليل ارائه شده از 
سوی شهرداری ارائه ننمايد، كميسيون نمی تواند آن را تخفيف و يا 

تشديد نمايد.

اعضاء کمیسیون ماده 77
1- نماينده وزارت كشور
2- نماينده دادگستری   

صالحیت و اختیارات کمیسیون ماده ی 100 و 
77 قانون شهرداری ها

قانون شهر
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بود. دايره اجرای ثبت مفاد اجراييه را به متعهد ابالغ می كند و متعهد 
مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را اجرا نمايد و اگر خود را قادر به اجرا 
اجرايی نداند ظرف همان مدت صورت جامع دارايی خود را به مسئول 
اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صريحًا اعالم كند. البته شهرداری می تواند 
قبل از انقضای مدت فوق تقاضای تأمين طلب خود را از اموال متعهد 
بنمايد. در اين صورت دايره اجراء بالفاصله پس از ابالغ اجراييه معادل 
موضوع سند الزم االجرا را از اموال متعهد بازداشت می كند. البته تمامی 
مصداق  اموال  از  برخی  زيرا  كرد  بازداشت  نمی توان  را  متعهد  اموال 

مستثنيات دين بوده و قابل بازداشت نمی باشد.
 

قسط بندی عوارض

موضوع ديگری كه در صالحيت كميسيون ماده 77 قانون شهرداری 
مالی  آيين نامه   32 ماده  حسب  است.  عوارض  قسط بندی  دارد،  قرار 
به  مجاز  شهرداری  بود:  شده  پيش بينی   1346 مصوب  شهرداری ها 
تقسيط مطالبات خود ناشی از عوارض نيست مگر در مواردی كه به 
تشخيص كميسيون منظور در ماده 77 قانون شهرداری مصوب سال 
1344 مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور يكجا نباشد كه 
در اين صورت ممكن است بدهی مؤدی برای مدتی كه از سه سال 
تجاوز نكند، تقسيط شود ولی در هر حال صدور مفاصاحساب  موكول 
به وصول همه بدهی است. با تصويب قانون تنظيم بخشی از مقررات 
مالی دولت در سال 1380 برابر ماده 73 اين قانون ماده 32 آيين نامه 
مزبور به شرح زير اصالح شده است: به شهرداری های كل كشور اجازه 
مطابق  ماهه   36 حداكثر  اقساط  با  را  خود  مطالبات  تا  می شود  داده 
دستورالعملی كه به پيشنهاد شهردار به تصويب شورای اسالمی شهر 
مربوطه می رسد دريافت كند. در هر حال صدور مفاصا حساب موكل به 

تأديه همه بدهی مؤدی خواهد بود.

اعتراض به آرای کمیسیون ماده 77
با عنايت به حدود صالحيت و اختيارات ديوان عدالت اداری مذكور در 
اصل 173 قانون اساسی و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداری، آرای 
صادره از سوی كميسيون ماده 77 قانون شهرداری از سوی اشخاص، 
اعم از حقيقی و حقوقی حقوق خصوصی قابل اعتراض و رسيدی در 
ديوان عدالت اداری است. ضمن آن كه برابر رأی وحدت رويه شماره 
كشور  عالی  ديوان  عمومی  هيات  از  صادره   1386/3/22 مورخ   699
سازمان های دولتی نيز می توانند در صورت اعتراض به آرای صادره از 
با  از حيث نقض قوانين و مقررات و مخالفت  سوی كميسيون مزبور 
آن ها به مراجع دادگستری كه مرجع تظلم عمومی است مراجعه كنند.

منابع:
منصور جهانگير، قانون شهرداری ها،1383، تهران، نشر ديدار

كميسيون ماده صد قانون شهرداری- تهيه و تدوين عبدالرضا عباس 
زاده

محمد فاضل صارمی زاده - مجموعه قوانين مرتبط با شهرداری ها
پايگاه شبكه شورای اسالمی شهر سروآباد

www.sarvabadshora.com
پايگاه شبكه نظام مهندسی ساختمان استان گيالن

www.gihtam.ir

3- نماينده انجمن شهر )شورای اسالمی شهر(
دبیرخانه کمیسیون ماده 77

دبيرخانه كميسيون ماده 77 در شهرداری مستقر بوده و معمواًل يكی 
كه  می گردد  تعيين  كميسيون  دبير  عنوان  به  شهرداری  كاركنان  از 

دارای وظائف عمده ای بوده كه اعم آن به شرح ذيل می باشد:   
پرونده های  تكميل  و  ثبت  منظور  به  قانونی  تشريفات  انجام   -1

ارجاعی به كميسيون.
2- تنظيم تصميم اعضاء كميسيون به تفكيك هر پرونده.   

3- ابالغ قانونی آراء صادره از سوی كميسيون به موديان و شهرداری
4- حفظ و نگهداری كليه مكاتبات اداره و سوابق آراء صادره    

5- شركت در جلسات كميسيون و ارائه توضيحات الزم به اعضاء

کمیسیون  به  ارجاع  و  پرونده  تشکیل  مقدماتی   مراحل 
ماده 77

1- شناسايی مؤدی 
2- محاسبه عوارض 

3- ابالغ عوارض به مؤدی 
4- ارسال پرونده به كميسيون

 
صدور آراء کمیسیون ماده 77

آراء كميسيون مزبور قطعی است و بدهی هايی كه طبق تصميم اين 
كميسيون تشخيص داده شود.

»يكی از منابع مهم درآمدی شهرداری ها »عوارض می باشد كه با 
گستردگی قوانين و مقررات مربوط به آن اختالف مؤدی و شهرداری 

را اجتناب ناپذير نموده است«
وصول  قابل  ثبت  اداره  وسيله  به  الزم االجرا  اسناد  مقررات  طبق 

می باشد.
به   77 ماده  كميسيون  تصميم  طبق  است  مكلف  ثبت  اجرای 
نقاطی  در  نمايد  مبادرت  شهرداری  طلب  وصول  و  اجراييه  صدور 
به  را  نفر  يك  استان  دادگستری  رئيس  نباشد  قضايی  سازمان  كه 
نمايندگی دادگستری تعيين می نمايد و در غياب شورای شهر انتخاب 
و  صالحيت  آمد.  خواهد  عمل  به  استاندار  طرف  از  شورا  نماينده 
محدوده رسيدگی كميسيون برد و محور اساسی و مهم استوار است. 
كه  معنی  بدين  شهرداری  مطالبه  مورد  عوارض  بودن  قانونی  اول 
كميسيون پس از وصول پرونده با حضور تمامی اعضاء خود تشكيل 
قابل  قانونی  آيا  كه  جهت  اين  از  را  مؤدی  اعتراض  و  داده  جلسه 
مطالبه می باشد يا خير مورد رسيدگی قرار می دهد چنانچه داليلی از 
ناحيه مؤدی ابراز شده يا بشود مورد توجه هيئت قرار خواهد گرفت. 
است  مؤدی  درباره  آن  مشمول  و  مطالبه  مورد  عوارض  ميزان  دوم 
به عنوان مثال در مورد عوارض شغلی، آيا در مدت مطالبه نامبرده 
در  شده  تعيين  عوارض  ميزان  يا  داشته؟  اشتغال  موضوع  شغل  به 
اين مراحل  از طی  با ضوابط می باشد؟ پس  برگ تشخيص منطبق 

كميسيون رأی خود را صادر می نمايد.

اجرای، اجرايیه کمیسیون ماده 77
ساير  از  می تواند  شهرداری  اينكه  بر  عالوه  موارد  گونه  اين  در 
اختيارات قانونی خود استفاده نمايد و از طريق اجراء ثبت اقدام كند 
است.  مندرج  شهرداری ها  قانون   77 ماده  متن  در  كه  طور  همان 
اسناد الزم االجرا خواهد  اجرای  آراء كميسيون ماده 77 مثل  اجرای 
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از نگاه شهردار

غروبی سحرانگیز در درجه ی صفر دریا
گفتگو با شهردار سیريک

شهردار   89 سال  از  شما  سعدينی  آقای   :
هنوز  شهرداريتان  اول  دوره ی  يعنی  هستید.  سیريک 

تمام نشده است.
- چهار سال تمام نشده، ولی دوره ی سوم شوراها تمام شد و دوره ی 
پايان دوره ی گذشته  تا  يعنی عماًل  است؛  آن شروع شده  چهارم 
می توانستيم شهردار باشم، شورای چهارم هم به بنده محبت داشتند 
و با توجه به سوابق و عملكرد شهرداری، دوباره به عنوان شهردار 
بندر سيريك انتخاب شدم، به تازگی هم استاندار هرمزگان حكم 

بنده را توشيح كردند.

: آقای شهردار، اگر سیريک پیشینه ی تاريخی 
دارد، اشاره کوتاهی بفرمايید. آيا اين شهر در کتاب های 
تاريخی آن ناحیه قدمت مکتوب دارد؟ چون در منابع 
عمده ی کشوری خیلی به اين موضوع اشاره نشده، مگر 
میگويند  سیريک  بندر  به  چرا  محلی.  تاريخ های  در 

»بیابان«؟
- بيابان اسم بخش بوده، بيابان و ريشه ی آن را در كم آبی می دانند 
و برخی می گويند چون آنجا بلوچ ها و فارس ها با همديگر زندگی 
پهلوانان  به  بلوچ ها  می رسانند.  »گيو«  به  را  ريشه اش  می كنند، 
زندگی  پهلوانان  كه  جايی  يعنی  »كياوان«  و  »گيو«  می گويند 
می كنند. بلوچ ها اين كلمه را گيابان تلقی می كنند و به هر حال 

ممكن است كه معّرب همان كلمه »گياوان« باشد كه بيابان تلفظ 
می شد. االن از اسم سيريك استفاده می شود.

واژگانی  لحاظ  به  که  اينست  تصورم  من   :
سیريک يعنی بیابان!

به  انگليسی می دانند. »سی«  واژه ی  را يك  بعضی ها سيريك   -
معنی دريا و »ريك« هم نوعی خليج است و در واقع خور بزرگی كه 
در سيريك وجود داشته و اين خور بزرگ سيريك در واقع توانسته 

ارتباط دهنده ی يك منطقه ی خيلی بزرگ باشد.

: پس با آن اسم جزيره ی سیری ارتباطی ندارد.
- ارتباطی ندارد. شايد آن هم از »سی« گرفته شده باشد به هرحال 
با  از زمان مقابله  به ويژه  آنجا قدمت دارد.  انگليسی ها در  حضور 
پرتغالی ها، انگليسی ها در آن ناحيه پايگاه هايی داشتند. پايگاه هايی 
كه دور از چشم پرتغالی ها بود و در سيريك، جاسك و چابهار قلعه ی 
پرتغالی ها را داريم و در هرمز و سيريك و امثالهم قلعه ی پرتغالی ها 
وجود ندارد؛ يعنی آنجا نقاطی بوده كه به واسطه ی خوری كه وجود 
داشته، از دست پرتغالی ها مصون مانده و امكان پشتيبانی ناوگان 
پايگاه های  از  احتمااًليكی  است.  بوده  فراهم  انگليسی ها  دريايی 
انگليسی كه با صفويان و ايرانيان برای مقابله با پرتغالی ها همكاری 

می كرده، بندر سيريك بوده است. 

گروِک  روستای  در   1351 سال  به  سعدينی  عبدالحمید 
شهرستان سیريک از مادر زاده شد. دوره ی دبیرستان را در 
سیريک گذرانید و گواهی ديپلم خود را در میناب دريافت نمود. 
به دانشگاه آزاد  قشم رفت و با گرايش مديريت بازرگانی در 
1357 دانشپايه ی کارشناسی گرفت و کارشناسی ارشد خود 
را از دانشگاه پیام نور با گرايش مديريت بازرگانی دريافت نمود 
)1391(. سه سال کار در میناب استان هرمزگان و نمايندگی 
برنامه ريزی  و  توسعه  شورای  در  هرمزگان  استان  شورای 
اين استان پیشینه کاری اوست. سعدينی در ديماه 1389 به 

شهرداری شهر سیريک برگزيده شد.

 عمار داودی

سيريك شهر - بندری قديمی است در باختر كوه های بشاگرد و در ميانه ی كرانه های خليج فارس و دريای عمان - استان هرمزگان. اين شهر در 71 كيلومتری 
جنوب ميناب و بر سر راه اين شهر به بندر جاسك بر كناره ی تنگه ی هرمز بر فرازای 5 متری دريا نشسته است با جمعيتی 50 هزارنفری با آب و هوای گرم و 

خشك. مردم سيريك بيشتر دريا پيشه اند. 
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: آيا سند و آثاری باقی مانده تا اين مطلب را 
نشان بدهد؟

- هيچ چيزی باقی نمانده چون انگليسی ها برای مدت كوتاهی، 
فقط برای چند روز آمده و برگشته اند و به هر حال آنها برای آذوقه 
نيازمند ارتباط با خشكی بودند و احتمااًل اسم سيريك هم شايد از 
آن زمان روی آن بندر باقی مانده، همچنان كه اسم ُدبی »الوصل« 
بوده و اين نام به واسطه ی خوری كه وجود داشته است. درواقع 
فارس هيچ جا  در منطقه ی جنوب خليج  و  داشتند  اهميت  خورها 
خورهای دبی را نداشته، نه رأس الخيمه و نه ابوظبی نه هيج جای 
ديگر و مردم برای صيد به اين خورها می رفتند. در اين منطقه هم 
صيد مرواريد رواج داشته و آن سوی آب با هم همكاری نيز داشتند. 
در زمان قديم وقتی كسی را گم می كردند، می رفتند ُدبی و دوماه 
آنجا می ماندند و گمشده خود را پيدا می كردند. خانه های آن زمان 
با برگ درختان ساخته  بود كه  در واقع يك رشته منازل خاصی 

می شدند )َكپر(.

مرکز  که  است  سال  چند  سیريک  شهر   :
شهرستان شده است؟ 

- سيريك ار سال 1375 شهر شده است.

: شما چندمین شهردار سیريک هستید؟
از  - می توانم بگويم چهارمين و به عبارتی پنجمين، چون يكی 
شهرداران دوبار شهردار شده اند، شهردار اول آقای محمودپور بودند. 
بعد از ايشان آقای طاهری، بعد از وی آقای جاللی آمدند و دوباره 

آقای طاهری آمدند بعد از آقای طاهری هم بنده شهردار شدم. 

: سیريک يک شهر بندر است. بندرگاه سیريک 

قديمی است يا جديد؟
رودخانه های  گز،  رودخانه ی  و  داشته  خوری  سيريك  بندرگاه   -
سيريك و گز به اين رودخانه سرازير می شدند. يك خور نسبتاً عميق 
و عميق ترين خور منطقه در آنجا شكل گرفته بود كه خود اين خور، 
بستری را برای آمد و شد شناورها فراهم كرده بود، برای شناورهايی 
كه به زنگبار و يمن و امارات می رفتند و همه ی شناورهايی كه با آن 
سوی آب، نه مناطق خيلی دور ولی به هر حال با بخشی از دنيای 

 آن سوی آب ارتباط داشتند.
: دو رودخانه گز و سیريک هردو فصلی هستند يا 

دائمی؟
- بخشی از رودخانه گز به سيريك می ريزد و بخشی هم به جای 

ديگری می رود.

: شهر سیريک شهرداری درجه ی چندم است؟
- درجه ی ششم.

: در شهرداری چند همکار داريد؟
- كاًل با عوامل اداری، خدماتی و نيروهای پيمانكار با هم 50 نفر 

هستيم.

: جمعیت شهر سیريک جند نفر است؟
 - 50 هزار نفر

قديم  از  يا  داشته ايد  هم  جمعیت  افزايش   :
جمعیت ثابت مانده است؟

- جديداً افزايش جمعيت را احساس می كنيم، به ويژه بعد از ساخت 
مسكن مهر افزايش جمعيت رخ داده است. جمعيت سيريك يك 
جمعيت مهاجر است كه از روستاهای اطراف مهاجرت كرده اند، البته 
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ما مهاجرت معكوس هم داشته ايم. 

: به کجا؟
- به امارات متحده عربی. االن جامعه سيريكی های امارت متحده 
عربی را داريم. مهاجرت معكوس يك جامعه ی بسيار نيرومندی از 

سيريكی ها در امارات به وجود آورده است.

: آيا برای کار به امارات رفته اند؟ آيا شما هیچ 
تمهیدی برای حفظ اين نیروها انديشیده ايد؟ تا طوری 
باشد که آنها برای کارکردن مهاجرت را ترجیح ندهند؟

سخت گيرانه  قوانين  است؛  شده  متوقف  مهاجرت  اين  االن   -
آخرين  ولی  است،  كرده  متوقف  را  آن  امارات،  كشور  مهاجرتی 
مهاجرت های ما تقريباً به پانزده بيست سال پيش برمی گردد. ولی 
آنچه اتفاق افتاده بعد از جنگ جهانی دوم )1320-1342( بوده. يك 
مهاجرت هم تقريباً بيست سال پيش اتفاق افتاده و ما االن جمعيت 
بسيار بزرگی از سيريكی ها را در امارات داريم كه يكی از عوامل 

كاهش جمعيت بوده است.

: چند نفر آنجا زندگی می کنند؟
- ما هيچ آماری نداريم.

: افرادی که به امارات مهاجرت می کنند باالخره 
وضع مالیشان خوب می شود. آيا پیامد بهبود وضعیت 
معیشت آنها در سیريک اثرگذار می بینید يا نه؟ می توانند 
احتماالً  يا  بسازند  خانه  خود  برای  و  بمانند  همانجا 
کارگاه هايی را ايجاد کتنند يا مثالً جزء تاجرهای دست 

پايین باشند؟
- تا چند سال پيش رفت و آمدهای فصلی مهاجران و ديد و بازديد 
از اقوام خيلی بيشتر بود. نگاه سخت گيرانه ی كشور امارات راجع 
به مبدأ اين افراد باعث شد تا رفت و آمدهای آنان محدود شود. 
بخش عظيمی از اين سيريكی ها هم اكنون با سيريك ارتباط دارند، 
باوجود اينكه تبعه )شهروند( ايران هستند، ولی آنجا كار خوب، خانه 
و زندگی دارند. به هرحال رفت و آمد دارند و تعدادی هم در سيريك 
مستقيم و غير مستقيم سرمايه گذاری كرده اند و درواقع سيريك هم 

اكنون از منابع اين افراد توانسته تا اندازه ای بهره برداری كند. 

مرکز  مثالً  خودتان  شهری  کارهای  برای   :
تفريحی يا ساير موارد، آيا تا به حال از سرمايه داران 
آنجا در يک بخش خاص برای سرمايه گذاری دعوت 
فصل  که  داريد  گرم  فصل  يک  شما  چون  کرده ايد؟ 

کسادی است؟
- اين امر اتفاق افتاده و پاسخ هم گرفته ايم.

: به چه صورت؟
بزرگ  دهكده ی  طرح  يكی  داريم.  مشخص  طرح  چند  ما   -
گردشگری ساحلی، و ديگری طرح پارك جنگلی است. يك پارك 
بلوار شهيد  بر شمالی  در  داريم كه 5 هكتار است كه  طولی هم 
گمنام است. اينها همه در مرحله ی تدوين و تصويب طرح است و 

تملك زمين.
پارك جنگلی وارد مرحله ی اجرايی شده است. پارك جنگلی دقيقًا 
بندرعباس، سيريك، جاسك واقع شده  در حاشيه ی محور اصلی 
است كه در واقع ميناب كليد ورود، از شرق به غرب تلقی می شود 
و می خواهيم كه اين پارك جنگلی كه مساحت 10 هكتاری دارد 
را به استراحتگاه ماشين ها، مسافران و رانندگان كاميون و همه ی 
كسانی كه در اين مسير آمد و شد می كنند، تبديل كنيم و خدمات 
و امكانات رفاهی مناسبی را كه متأسفانه در اين محور اندك است، 

به مردم ارائه دهيم.

: سیريک تا میناب و جاسک چقدر فاصله دارد؟
- نزديك به 60 كيلومتر تا ميناب و تقريباً 130 كيلومتر با جاسك.

طوالنی  راه  میناب  تا  جاسک  فاصله ی  خوب   :
است. از اين میانه راه  بودن چه بهره برداری می توانید 
بکنید؟ چون صد و سی کیلومتر برای مسافر حتی برای 
باربران از اين رفت و آمد سود ببرد، چه تمهیداتی کرده 
از  آن  شبیه  چیزهايی  يا  مهمانخانه  هتل،  مثالً  است؟ 

طرف شهرداری وجود داشته باشند؟
- همين پارك جنگلی را كه خدمت شما عنوان كردم در طرح اجرايی 
آن بيش از چهل واحد تجاری ديده شده است، مسجد و سرويس 
بهداشتی كه چند چشمه دستشويی و حمام در آنجا ساخته خواهد 
شد. عرض كنم اردوگاهی هم اجرا خواهد شد. زمين از ماست و 
مجوز و هزينه های ساخت را سرمايه گذاران بخش خصوصی تأمين 
می كنند. البته شيبراه و پاركينگ را ما به عهده گرفته ايم، البته تمام 
تالش ما بر اين استوار است كه بتوانيم نگاهی به شرق هم داشته 
باشيم. چون جاده در محور شرقی سيريك قرار گرفته و در غرب 
بندر و ساحل واقع شده است. در ده سال اخير، توجه به غرب و 
به همراه داشته  برای ما منفعت بسياری  به ساحل می تواند  نگاه 
باشد؛ ولی به شرق هم بايد توجه كنيم. ما می خواهيم در غرب و 
شرق تأسيساتی داشته باشيم، به ويژه در شرق پارك جنگلی فضايی 
بسازيم برای آرامش، سكونت و استراحت بين راهی ها و كسانی كه 

از آنجا عبور ميكنند.

: بندرگاه سیريک بیشتر تکاپوی بارگانی دارد يا 
يک  مثالً  تا  دارند  امکاناتی  هم  ماهیگیری  نظر  از 

کارخانه ی کوچک کنسرو هم در آنجا احداث شود؟
- بندرگاه سيريك يك بندرگاه چندمنظوره است و از همه مهمتر 
بندر  بزرگ ترين  بندر شهيد رجايی،  از  بعد  اينست كه  آن  ويژگی 
استان هرمزگان است. اين پروژه دومين پروژه ی بندرگاهی استان 

هرمزگان بعد از بندر شهيد رجايی است.

در  جغرافیايی  اطالعات  که  است  عجیب   :
کتاب های درسی و آموزشی هم طوری وانمود شده که 

جاسک بزرگ تر از سیريک و مهم تر از سیريک است.
- در اين باره كمی كم كاری شده.

: يعنی اينکه شما بايد کمی با آموزش و پرورش 



45سال پانزدهم/ شماره 121

وارد مجادله شويد.
- البته سيريك تازه شهرستان شده است و به همين دليل است كه 

كمی دير وارد ماجرا شده ايم.

: شما از توانايی آن بندرگاه دفاع می کنید؟
- در اينجا بندرگاهی درحال شكل گيری است كه چند منظوره است. 
مرحله ی موج شكن و اليروبی را پشت سر گذاشته و انشاءاهلل به 
زودی وارد مرحله ی ساخت بارانداز و اسكله خواهيم شد كه اين 
كار هم می تواند مؤثر باشد. جايگاه سيريك از اين نظر اهميت دارد 
كه اولين بندری است كه در دريای عمان واقع شده، يعنی در واقع، 
شهرستان سيريك محل تالقی دريای َمكران با خليج فارس است 
و اين خاصيت در هيچ يك از شهرستان های استان وجود ندارد. بندر 
سيريك اولين بندر دريايی است. بنادر خليجی از بندر ماهشهر آغاز 
می شوند و تا بندر عباس ادامه دارند. اولين بندر دريايی از سمت 
بندر سيريك است و  به شرق  از سمت غرب  به جنوب و  شمال 
مسئله ی بعدی اين است كه بندر سيريك خارج از دهانه ی تنگه 
هرمز قرار دارد، يعنی تنگه هرمز بسته يا باز بشود تأثيری در آمد و 
شد شناورها از سيريك ندارد؛ و اين كار می تواند به اهميت سيريك 
بيافزايد. چند اتفاق در حال وقوع است: انتقال پايانه ی نفتی از خليج 
فارس ) از جزاير الوان و الرك( به جايی ميان سيريك و جاسك 
كه اين كار می تواند در توسعه ی آينده سيريك بسيار مؤثر و مفيد 
باشد و همچنين سرمايه گذاری هايی كه به هر حال نيروی دريايی 
ارتش برای افزايش توان دفاعی و بازدارندگی صورت می دهد كه 

خود می تواند در آينده ی شهرستان و منطقه مؤثر باشد.

سیريک  آبی  جغرافیايی  وضعیت  که  آنجا  از   :
برايمان چندان شناخته شده نیست، بگويید در بخش 
دارد؟  وجود  پیشینه ای  میگو  پرورش  يا  مرواريد  صید 
منطقه  جغرافیای  ديد  از  کار  اين  انجام  امکان  اصالً 

ممکن است؟
- صيد مرواريد در كنار صيد ماهی و دريانوردی از قديم يكی از 
فعاليت های مردم شهرستان سيريك بوده است. امروزه به واسطه 
فناوری های نوين، مرواريدهای پرورشی را در استراليا و بخش هايی 
از آبهای دور فعال می كنند. اين مسئله جنوب و شمال خليج فارس و 
دريای عمان را تحت تأثير قرار می دهد.   يعنی امارت متحده عربی، 
عمان و مناطق بندر لنگه و شهرستان  سيريك از اين قضيه زيان 
می برند و شايد يكی از داليل مهاجرتی كه رخ داده، پژمردگی اين 
صنعت است. ما درگذشته، صيد مرواريد داشتيم و من تا ده سال 
پيش صيادان مرواريد را می شناختم. كسانی در منطقه بودند كه در 
گذشته در صيد مرواريد فعاليت داشتند و افراد توانمندی بودند كه 

بدون اكسيژن می توانستند حدود چند دقيقه زير آب بمانند.

: يعنی نتوانسته اند اين فن را به نسل های بعد با 
فرزندانشان منتقل کنند؟

- به هرحال كسانی كه با آنان آشنا بودند، االن وجود دارند. هنوز 
امكان احيای اين كار را داريم، ولی مسأله اين است كه االن به 
هرحال سودمندی اين مشاغل كم شده، مگر اينكه بخواهيم اين 

نوع مشاغل را به صورت نمادين حفظ كنيم و هزينه هايش را از 
جاهای ديگر مثاًل دولت يا ... تأمين كنيم.

: آيا حتی رسالت اين کار هم مورد نظر نیست؟ 
فرآورده های  کشاورزی،  بخش  در  مثالً  االن  چون 
اورگانیک وجود دارند. مردم فراورده هايی را که با سموم 
پرورش پیدا می کنند و بسیار بزرگ و زيبا هستند. ولی 
هم  مرواريد  در  حاال  نمی پسندند.  ندارند  خاصیت 
شیوه های سنتی چیزی دارند که با کشت مصنوعی آن 
تفاوت هايی را دارد و عمده کردن اين و مطالعه ی آن 
می تواند بسیار راهگشا باشد. در مورد میگو چه صحبتی 

داريد؟
- صيد ميگو مثل سابق جريان دارد و پرورش ميگو هم در آنجا 
فعال است. البته در شهرستان سيريك سرمايه گذاری هم صورت 

گرفته است.

: االن کشتگاه نیز داريد؟
- ما تكثير الرو داريم و تكثير الرو با پرورش يك مقداری متفاوت 
كه  می شود  داده  پرورش  بريزيك  در  هم  مولد  ميگو  بله  است. 
بريزيك، روستايی از شهرستان سيريك است و همچنين خورازينی 
گردشگری  نظر  از  و  است  جذاب  بسيار  تاالب های  از  يكی  هم 
اهميت فراوان دارد و از نظر زيستگاهی برای همه ی آبزيان، به ويژه 
ميگوهای مولد دارای اهميت بسيار است. يك مشخصه سيريك را 
تا حاال بيان نكرده ام، مزيت های گردشگری سيريك است.  خط 
ساحلی در آن سوی منطقه و در ساير مناطق خليج فارس و دريای 
عمان همانند سيريك نيست. سيريك خطی شمالی و جنوبی است 
و ساحل دقيقاً در سمت غرب واقع شده است. به راحتی می توان 
»غروب خورشيد را با زاويه ای صفر درجه ديد.« اين حالت در جاهای 
ديگر اتفاق نمی افتد و اصاًل تجانس و همبستگی و از ديدگاه سيما و 
منظر يكپارچگی ميان ساحل و غروب نمی بينيم و تنها نقطه ای كه 
می توانيم غروب آفتاب را طوری ببينيم كه انگار خورشيد در آب فرو 
می رود سيريك است؛ حتی كوه های عمان هم آنجا آشكار هستند. 
بسياری از كارشناسان گردشگری، ساحل سيريك را از اين نظر با 

ساحل ليسبون )پرتغال( مقايسه می كنند.
همچنين سواحل شنی و ماسه ای بسيار بكری داريم كمتر در ساير 
نقاط استان مشاهده می شود. من می خواهم از يك مزيت  غالب 
منطقه صحبت كنم و آن مردم شهرستان هستند! خوبی، مهربانی 
و تواضع آنها در واقع به شكلی است كه با مهمان و گردشگر به 
البته  دارند،  آرامش  آنجا  در  مردم  برخورد می شود.  ديگری  شكل 
طبيعت آنجا در اين آرامش بسيار مؤثر است و بخش زيادی از آن 
نتيجه ی برهمكنش و برخورد و در واقع رفتار مهمان نوازانه ی مردم 
سيريك با مهمانان اين شهر است. اين خونگرمی مردم در افزايش 
گردشگران تأثير داشته است. در آمار گردشگران كه ستاد اسكان 
گردشگران منتشر كرده بود، سيريك جايگاه بسيار خوبی و در صدر 
جدول استان هرمزگان قرار داشت. می خواهم بگويم كه سيريك 

خوش آب و هوا و در فصولی از سال جای بسيار زيبايی است.
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چگونه  جوانان  مسأله  و  مهاجرت  قضیه ی  با   :
برخورد کرده ايد؟ فصول خاصی در سیريک وجود دارد 
که می توان برايش برنامه ريزی کرد. آيا شهرداری تا 
و  کتابخانه  فرهنگسرا،  مانند  به حال فضاهای همگانی 
کنم که  تدارک ديده است. فکر  برای مردم  را  سینما 
سینمای تابستانی در سیرک بايد بسیار تماشايی باشد، 
در کنار ساحل در يک شامگاه بعد از غروب می توانید 

يک سینمای تابستانی داشته باشید.
- قباًل در شهرستان ميناب سينماهای روباز داشتيم. مسأله ای كه 
می خواهم در زمينه ی فضاهای همگانی شهرداری خدمتتان عرض 
كنم اينست كه در هرحال يك بخش از اين وظايف را شهرداری 
خدمات  می تواند  توانش  و  امكانات  اندازه ی  به  و  دارد  عهده  به 
است  اين  داده  رخ  اخير  سال  چند  در  متأسفانه  كه  اتفاقی  بدهد. 
كه بعد از قانون ماليات بر ارزش افزوده، شهرداری سيريك يكی 
از شهرداری هايی بود كه در حقش ستم شد. من خواهش می كنم 
تيتر مطلب را  »درخواست اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده« با 
قيد سه فوريت از مبادی ذيربط مراجع قانونی بنويسد. من خواهش 
می كنم كه اين قانون را مورد واكاوی قرار  دهند و آثارش را بررسی 
كنند. اين قانون در بعضی شهرها توانسته بيش از 80 درصد از منابع 
را به يك شهرستان سرلزير كند، درحالی كه پنج شهرستان از كمتر 
از نيم درصد از منابع و عوايد اين قانون بهره مند شدند. اين قانون به 
هيچ وجه تجانسی با عدالت ندارد و بايد اصالح شود ما می خواهيم 
آثار عملی و پيامدهای منفی اين قانون كه از سال 87 تا كنون دامن 
ما را گرفته است و بيش از چند صد ميليون تومان هزينه را بر ما 
تحميل كرده است، بررسی شود. آثار اين قانون در شهرهايی مانند 
سيريك ديده نشده بود و بد توزيع شد و اين كار در واقع منابع ما 
را هدف قرار داد و سطح خدمات ما را كاهش داد. البته شهرداری 
بندر سيريك در همين دوره ی سخت، توانسته كارهايی انجام دهد؛ 
به ويژه پارك ساحلی ما )بوستان شورای سيريك( بازديدكننده  ها 
و گردشگران فراوانی را، به ويژه در تعطيالت و ايام نوروز جذب 
لحظه های  شكار  برای  همجوار  استان های  از  حتی  است.  كرده 
به  می آيند.  آنجا  به  خوب  هوای  و  خورشيد  غروب  طبيعت،  ناب 
هر حال سيريك امكانات اندك دارد. ما برای آن چيزی كه داريم 
برنامه ريزی می كنيم. منابع مالی شهرداری ها قابل وصول و تحقق 
نيست، از اينرو ما برنامه هايی برای ورود بخش خصوصی و فراهم 
ساختن فعاليت آن در دست اجرا داريم. يكی از آنها طرح دهكده ی 
38 هكتاری است كه در حال آماده سازی است. در اين دهكده تمام 
به فضای  آن  از 70 درصد  بيش  ديده شده،  نيازهای گردشگری 
باز، فضای سبز، معابر، پاركينگ ها و مانند آن و فقط 30 درصد يا 
كمتر به سازه  ها و ساختمان ها و مراكز خريد، پالژها، ويالها، مراكز 
اقامتی و تفريحی ديگری اختصاص داده شده است. اين طرح در 
مراحل تصويب است و اميدوارم با تكميل آن زمينه ی سرمايه گذاری 
فراهم شود تا بتوانيم سرمايه گذاران بخش خصوصی را به عرصه 
بياوريم. هم اكنون با يكی از سرمايه گذاران برای برخی تجهيزات 
اين پارك قراردادی منعقد كرده ايم تا در اين مجتمع گردشگری از 

منابع بهره مند بشوند و سهمی هم برای ما درنظر بگيرند. ما چند 
ببندند.  مشاركت  قرارداد  كه می خواهند  داريم  ديگر هم  متقاضی 
اميدواريم نتيجه ی اين قراردادهای همكاری تا پيش از نوروز امسال 
عقد  اثر  در  كه  تجهيزاتی  و  تأسيسات  و  )1393(، مشخص شود 

قرارداد قرار است بيايد، مستقر شوند.

از شما  را  آخرين سئوالم  من  آقای شهردار،   :
می پرسم و آن اينست که بزرگترين چالش و مشکلی 

که االن با آن روبرو هستید چیست؟
شورای  سيريك  شهر  دارد.  خوبی  خيلی  مردم  سيريك  بندر   -
نهادهای  بين  و  داريم  خوبی  حمايت های  و  دارد  فعالی  اسالمی 
داريم  توانمندی  كاركنان  دارد.  وجود  فكری  مديريت شهری هم 
در  گرفته اند.  لقب  شهرداری  سازمان  دارايی  ارزشمندترين  كه 
پيشبرد اهداف و برنامه ها هم خيلی كمك كرده اند. و آنچه كه ما 
را آزار می دهد در واقع اتفاقی است كه در زمينه ی منابع رخ داده 
و ريشه در قوانين دارد. اصالح قوانين بايد مورد توجه قرار بگيرد. 
مشكل ديگر، ناهمخوانی است كه بين منابع درآمدی و هزينه های 
شهرداری وجود دارد. هزينه ها از درآمدهای ما پيشی گرفته است 
و تمام تالشمان بر اين كار استوار است كه بتوانيم اين تعادل را 
در منابع و مصارف به روش های مختلف برقرار كنيم. برنامه های 
ما به اين صورت است كه در آينده ضمن اينكه خدمات مورد نياز 
به  را  آنها  دوره ی هشت ساله  از  بعد  بتوانيم  ارائه دهيم،  را  مردم 
صورت مدون در بياوريم كه با تغيير مديريت، طرح ها منتفی نشوند. 
می خواهم به شكلی عمل كنم كه حتی اگر دولت هم به شهرداری 
پول نداد، از محل فعاليت های اقتصادی شهرداری و از همان منابع 
و عوارضی كه وصول می شود، بتوانيم شهرداری سيريك را اداره 
كنيم. ما برای اينكه بتوانيم برای آينده برنامه ريزی كنيم، شهرداری، 
شورای شهر و اركان مديريت شهری نيازمند آرامشی هستند كه با 
امكانات الزم فراهم می گردد. برای نمونه: تأمين حقوق كاركنان، 
پول آب و برق و ... دغدغه ی اول و اولويت ماست و اين موضوع 
اينكه  ما ضمن  است.  كرده  ما سلب  از  را  تمركز  توان  و  آرامش 
می خواهيم با اين مشكالت مقابله كنيم، بايد فضای آرامی هم ايجاد 
كنيم. انشاءاهلل سيريك بتواند گرانيگاه گردشگری هرمزگان باشد و 
می تواند گرانيگاه بازرگانی و مركز ثقل فعاليت های اقتصادی هم 
با هماهنگی كه بين شورای محترم اسالمی و  باشد. می خواهيم 
مردم فرهيخته ی سيريكی وجود دارد و با استفاده از ظرفيت های 
علمی - اجرايی سازمان شهرداری، اين ظرفيت را فعال كنيم. به 
خاك  همين  از  نيست،  فراموشی  ُدّر صدف  زندگی   « اقبال  قول 
جهان دگری ساختن است« و ما می خواهيم از همين خاك جهان 

ديگری بسازيم.

: من به شورای سیريک و مردم سیريک تبريک 
می گويم که يک چنین شهردار زبان آور و شیرين سخنی 

دارند.
- از اينكه ما را برای اين مصاحبه دعوت كرديد متشكرم.
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کد آزاد

مقدمه
مروری بر روند شــكل گيری و گسترش شهرها، نشان دهنده 
اين واقعيت اســت كه در اين فرآينــد »حركت« يك عامل 
اصلی اســت. بر همين اســاس ترابری و زير ســاخت های 
مربوطه به طور مســتقيم و غير مستقيم بر توسعه ی كالبدی 

شهرها اثر گذار هستند )1ص2(.
در اين مورد تی.اس.اشتن1 در پيشگفتار كتاب انقالب صنعتی 
چنين آورده اســت: » ... مناطقی كه طــی قرن های متوالی 
بــه صورت زمين های بــاز مورد كاشــت و بهره برداری قرار 
می گرفتند، يا زمين های كاشــت نشــده كه به صورت مراتع 
عمومی باقی مانده بودند، حصار كشــی شدند، دهكده ها رشد 
كردند و به صورت شــهرهايی پرجمعيت درآمدند ... به جای 
راه های بی قواره ی پيشــين، بزرگراه هايی مستقيم، عريض و 
با اســتقامت بيشــتر احداث شــدند ... « )2 ص 3(. در ابتدا 
حركت پياده رشــد متوازن شــهرها را به همراه داشت. اين 
رونــد تا مدتی پــس از انقالب صنعتی نيز ادامه داشــت. تا 
آنكه توليد انبوه خودروی شــخصی و گســترش استفاده از 
آن انديشه ی به ظاهر خجســته ی ترابری »خودرو مدار« را 
به ارمغان آورد. اين پديده، در ابتدا گســترش شــهرها، تولد 
كالنشهرها و شكل گيری شهرهای اقماری را به دنبال آورد، 
اما به زودی نتايج زيانبار آن نيز مشاهده شد. شهرهای مملو 
از خودرو بــا راه بندان های طوالنی، هوای به شــدت آلوده، 
مصرف سرســام آور انرژی فســيلی و ... از جممله مهم ترين 

دشــواری های ناشی از گسترش استفاده از خودروی شخصی 
اســت. برای رفع اين دشواری ها، انديشه هايی چون »ترابری 
پايدار«، »ترابری همگانی مــدار«، »ترابری پياده محور« به 
كمك آمد. مقاله حاضر ضمن مروری بر اين انديشه ها، عناصر 
اصلی ترابری همگانی شــهری را معرفی كرده، در خاتمه دو 
نمونه از شــهرهايی كه با ترابــری همگانی كارا و كارآمد، بر 

نابسامانی ها چيره شده اند، به طور اجمالی بررسی شده است.

پايداری ترابری، شهر پايدار
از هنگام پيدايش نخســتين شهرها تا ميانه های سده نوزدهم 
ميالدی، بيشترين شــكل جابه جايی، آمد و شد پيادگان بود. 
آن دوران را » دوران آرام در ترابری درون شهر« نام نهاده اند 
)1-ص5(. مهم تريــن ويژگی آن دوران، آمد و شــد متكی 
به نيروی انســان و حيوان بود. اختراع چرخ را شــايد بتوان 
مهم ترين رخداد و نقطه عطــف ابزارهای ترابری آن دوران 

برشمرد.
در دهه های پايانی سده ی نوزدهم ترابری ريلی درون شهرها 
آغاز گرديد. ايستگاه های راه آهن به دروازه های ورودی شهر 
و كانون های ترابری تبديل شدند. اين فرايند، دگرگونی های 

شگرفی در ساختار شهرها پديد آورد.
در آغاز سده ی بيستم، توليد فزاينده ی خودرو شتاب بيشتری 
گرفت. بدين ترتيب »خودروی شــخصی« كه تا پيش از اين 
كااليی لوكس به شــمار می رفت، به يك وسيله در دسترس 

 ندا قدمی 

ترابری همگانی کارآمد، شهرهای بسامان

 فرشید قاسملو
farshid1319@yahoo.com
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همــگان و از جملــه لــوازم زندگی 
خانواده ها بدل گرديد )پيشــين(. اين 
پديــده  » در دهه هــای اول قــرن 
بيستم تا حوالی نيمه ی آن، گسترش 
شهرها، تولد كالنشهرها و شكل گيری 
شهرهای اقماری و مناطق شهری ... 
را به دنبال آورد« )3 ص 90(. در اين 
ايام جمعيت شهرنشــين بــه ناگهان 
افزايش يافت. زيستگاه های شهری به 
دليل كافی نبودن زيرساخت های الزم 
زيست  اجتماعی،  فراوان  با مشكالت 
محيطی، فرهنگــی و كالبدی روبه رو 

گرديدند.
»بــه طوركلی از ابتدای قرن بيســتم تا پايــان دهه ی 60، 
رويكرد اصلی در شــهرها، ترابری خودرومــدار بود. ترابری 
همگانــی آنچنان مورد توجه قرار نداشــت و ســامانه های 
متعدد موجود )اتوبوس ها( نيــز تابع خودروها بودند« )1 ص 
7(. به بيان روشن تر، خودروی شخصی حاكم مطلق ترابری 
شهری شد. بدين ترتيب، براثر توهم نامحدود بودن امكانات، 
تمامی داشته های سكونتگاه های انسانی، سخاوتمندانه برای 
آسانســازی آمد و شد خودروهای شخصی به كار گرفته شد.  
شوربختانه مدت ها ســپری شــد تا پيامدهای زيانبار چنين 

توهمی آشكار گرديد.
به طور مثال، اراضی شهری برای ساخت و توسعه ی اتوبان ها 
و بزرگراه های متعدد به كار گرفته شد، اما در غياب سامانه ی 
ترابری همگانــی، خيابان ها بــه زودی مملــو از خودروی 
شــخصی شــدند. پژوهش ها نشــان داد كه »بين 60 تا 90 
درصد ظرفيت راه های جديد طی 5 ســال پس از افتتاح هر 
راه اصلی، پر می شــوند« )4ص 144(. مصرف ميليون ها ليتر 
انواع سوخت های فســيلی، موضوع مهمی با عنوان »بحران 

انرژی« را مطرح نمود.
آلودگی هوای شهرها، ناشی از دود و ساير محصوالت احتراق 
ســوخت های فسيلی خودروهای شــخصی و آلودگی صوتی 
ناشی از آمد و شد خودروها، محيط زيست شهری را به چالش 
كشيد و با بحران روبه رو ساخت. الزم به ذكر است، در مورد 
آلودگی هوای شهرها و مخاطرات آن زنگ های خطر از سالها 
پيش به صدا درآمده بود، اما گويا گوش شــنوايی نبود. دراين 
مورد می توان به »حادثه ی مه دود عظيم لندن« اشــاره كرد. 
از هفته اول ماه دسامبر 1952 تا دو ماه بعد حدود 13000 نفر 
از اهالی لندن به دليل آلودگی شديد هوا به مه دود2 جان خود 

را از دست دادند)5 ص 21(.
به هرترتيب، دشــواری های اشــاره شــده در باال نشان داد 
امكانات شــهرها محدود و پايان پذيرنــد؛ بنابراين مصرف 

بی رويه ی آنها ناپايداری شهرها را به دنبال خواهد داشت.
از سال های نخست دهه 1970 در نگرش صاحبنظران حوزه ی 

ترابری شــهری به طور اساسی دگرگونی هايی به وجود آمد. 
به اين ترتيب كه در روندی واژگونه نسبت به گذشته، اولويت 
بخشی به حركت خودروی شخصی به ضد ارزش تبديل شد. 
ترابــری همگانی و گونه های جابه جايــی غير موتوری مورد 
تأكيــد قرار گرفت )1 ص 8(. دراين بــازه ی زمانی، »اصول 
شهرســازی هوشــمند«3 مطرح گرديد. شهرسازی هوشمند، 
به طوركلــی پياده مداری برپايه ابعاد انســانی، ســامانه های 
ترابری به هم پيوســته، تعادل بين گونه های مناسب حركتی، 
نقاط تقسيم گر ه گاهی و ترابری همگانی را پشتيبانی می كند، 

اما رويكرد ضد خودرو ندارد. )پيشين(.
»با شروع دهه 80 قرن بيستم ميالدی رويكرد پيشين ترابری 
خودرو مدار بــا چالش های جدی مواجــه و توجه به تعديل 
حركت وســايل نقليه موتوری در شهرها به ويژه در محالت 

مسكونی به عنوان يك اصل مطرح شد ... « )1 ص 9(.
از جمله مهم ترين نظريه هايی كــه دراين بازه ی زمانی ارائه 
شد، الگوی وونروف و آرامسازی ترافيك است. از اواخر دهه 
1980 برای ايجاد شبكه ها و انواع سامانه های ترابری همگانی 
سرمايه گذاری در ابعاد بسيار وسيع، گسترش يافت. همچنين 
گره هــای ترابريی، به عنوان يكــی از مهم ترين كانون های 

توسعه ی شهری مطرح شد.
در دهه های پايانی قرن بيســتم اصطالح »ترابری پايدار« به 

ادبيات تخصصی مطالعات شهری وارد شد )پيشين(
ترابری پايدار چنين تعريف شده اســت: »آن گونه از ترابری 
اســت كه نيازهای جابه جايی انســان امروزی را بدون آنكه 
مخاطــره ای برای نســل های آتــی جهت تأميــن نيازهای 

جابه جايی آنها ايجاد نمايد، تأمين كند« )همان(.
بنابرايــن تعريف، ترابــری همگانی و گونه هــای جابه جايی 
غير موتوری، همچنين پياده روی و دوچرخه ســواری و انواع 
ترابری سبز، در زير مجموعه ی ترابری پايدار قرار می گيرند. 
از جمله مهم ترين هدف های ترابری پايدار، می توان به موارد 

زير اشاره كرد:
 ايجاد هماهنگی بين كاربری زمين و سامانه ی ترابری پايدار 

عکس شماره 1
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و افزايش مشاركت بخش خصوصی در ترابری درون شهری
 بهينه سازی مصرف ســوخت و كاهش آلودگی های زيست 

محيطی
 بهينه ســازی جريــان ترافيــك در معابر شــهری از راه 

سازوكارهای مديريت ترافيك
 فراهم كردن سامانه ی ترابری يكپارچه و توسعه سامانه های 

ترابری همگانی و بهبود سطح خدمات آنها 
 كاهش تقاضای سفر ســواره و افزايش سهم وسايل نقليه 
همگانی اعم از قطار شــهری )مترو(، اتوبوســرانی و ســاير 

سامانه های ترابری همگانی
 افزايش ســهم ســفرهای بدون موتور )غيرموتوری( مانند 

پياده روی و دوچرخه سواری كاربردی
 استفاده از سوخت های تجديد پذير و پاك

 بهبود ايمنی ســامانه ی ترابری شهری و افزايش اعتماد و 
اطمينان شهروندان به وسايل نقليه عمومی

 برقراری تعادل و تناسب بين زير ساخت ها، ناوگان، تجهيزات 
ناوبری و تقاضا

 حمايت از كاربری مؤثر زمين كه فاصله ســفرها را كاهش 
دهد، قدرت انتخاب و اختيار برای ســفرها را افزايش دهد و 

.)6( ...
همچنانكه در باال اشــاره شد، اســتفاده از گونه های مختلف 
سامانه های ترابری و يكپارچه سازی اين سامانه ها، مهم ترين 
ويژگی ترابری پايدار محســوب می شــود. در ادامه راجع به 
بعضی از مهم ترين انواع سامانه های ترابری توضيحاتی ارائه 

می شود.

انواع سامانه های ترابری همگانی شهری
ســامانه ها ترابری همگانی شهری به شــكل های گوناگون 
دسته بندی شــده اند. نگارنده در مقاله حاضر اين سامانه ها را 
به صورت »وســايل نقليه موتوری«، »سامانه ترابری ريلی«، 

»پياده روی و درچرخه سواری« و »ويژه« تقسيم نموده ام. در 
ادامه راجع به هريك توضيحاتی ارائه می شود.

وسايل نقلیه موتوری
اين سامانه از اتوبوس و تاكسی تشكيل می شود.

نقليه ای  از »وســيله ی  اتوبوس عبارت اســت  اتوبوس4: 
كه مســافران را در ازای پرداخت مبلغی معين در مســيری 
مشــخص و با ايســتگاه های متعدد برای سوار و پياده  شدن، 

جابه جا می كند« )7(.
اين وســيله نقليه مزايــای فراوانی دارد. يكــی از مهم ترين 
مزايای آن ايمنی باال است. اتوبوس دوبرابر ايمن تر از هواپيما 
و 46 برابر ايمن تر از خودروی شــخصی اســت )9(. به دليل 
پراكندگی ايستگاه ها، دسترسی به شبكه اتوبوسرانی افزايش 
يافته و مســافران می تواننــد در نزديك ترين نقطه به مقصد 
نهايی از آن پياده شوند. هزينه ی راه اندازی خطوط اتوبوسرانی 
و احداث ايســتگاه های آن به نســبت پايين است، به عنوان 
نمونه هزينه ی ســرمايه گذاری اين سامانه در هر 1609 متر 
)يــك مايل( برای اتوبوس های عــادی 1 تا 3 ميليون دالر، 
برای اتوبوس تندرو )BRT( كه در ادامه راجع به آن توضيح 
داده خواهد شــد تا 50 ميليون دالر اســت؛ درحاليكه همين 
مقــدار منوريل 75 تا 150 ميليــون دالر و مترو 100 تا 250 
ميليون دالر هزينه دارد )پيشــين(. بهای استفاده از اتوبوس 
نيز پايين اســت، به طور معمول بليت اســتفاده از اتوبوس در 
مقايســه با ساير ســامانه های ترابری، مثل مترو يا مونوريل، 
نيز ارزان تر اســت. ميزان مصرف ســوخت اتوبوس به ويژه 
اتوبوس های جديد، بسيار مقرون به صرفه است. برای نمونه، 
ميزان مصرف انرژی اتوبوس به ازای هر مسافر 16099 متر 
)يك مايل( BTU7977 5 است در حالی كه اين ميزان برای 
خودروی شــخصی BTU3639 می باشــد )همان(. از نظر 
آاليندگی هوا، با جايگزينی اتوبوس های ديزلی با اتوبوس های 
گازسوز )CNG( و سوخت زيستی6 اكنون امكان برخورداری 
از اين ســامانه با كم ترين ميــزان آلودگی وجود دارد )عكس 

شماره يك(.             
سامانه اتوبوس تندرو ]= سات[BRT 7 : در اين سامانه 
با اســتفاده از خطوط ويژه، اولويت در گذر از تقاطع ها، ايجاد 
روگذر و زيرگذر، كوشش شده است تا سرعت حركت اتوبوس 
درونشــهری افزايش يابد )10( عكس شماره 2 يك اتوبوس 

سه كابينه سامانه BRT در آلمان را نشان می دهد. 
اتوبوس برقی8 : اين ســامانه انرژی مــورد نياز خود را 
از ســيم های حامل جريان برق كه در باالی ســطح خيابان 
كشيده شده اســت، تهيه می كند )11(. تفاوت اين سامانه با 
ســاير اتوبوس ها اين است كه مسير حركت اتوبوس برقی از 
قبل تعيين شده )سيم كشی شده( و اتوبوس نمی تواند از اين 

مسير مشخص شده خارج شود )پيشين(.
از جمله معايب سامانه ی اتوبوسرانی اين است كه ايستگاه ها 

عکس شماره 2
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و اتوبوس های آن خيابان ها و سطح شهر را اشغال می كنند.
تاكسی: اين وسيله برای جابه جايی يك يا تعداد اندكی مسافر 
به كار می رود. به طور معمول خودرويی با راننده، دارای مجوز 
و با رنگ و عالمت های مشــخص است)12(. تاكسی يشتر 
برای مســافرت های كوتاه و درون شــهری به كار می رود. 
مســافرانی كه به هــر دليلی نمی خواهند و يــا نمی توانند از 
خودروی شخصی استفاده كند يا در وسايل نقليه ی همگانی 
با ديگران به طور مشــترك همسفر شــوند. به همين دليل 

سامانه ی تاكسی را ترابری شبه همگانی نيز ناميده اند.

سامانه ترابری ريلی
اين ســامانه خود به ســامانه های مترو، تراموا، قطار ســبك 

شهری و منوريل تقسيم می شود.
مترو9 :  راه آهنی برای رفت و آمد در زير ســطح زمين است 
)13(. نخســتين خط متروی جهان به سال 1863 م در شهر 
لندن شــروع به كار كرد )پيشــين(. منظور از مترو سامانه ای 
است كه دو ريل داشته و مسير آن به طور عمده در زير زمين 
می باشد، اما برحسب نياز و بنا بر شرايط و موقعيت جغرافيايی 
شهر، توپوگرافی ]= پستی و بلندی[ زمين و ... ممكن است در 
تمام يا قسمتی از مسير خود از روی زمين نيز عبور كند. مترو 
ســامانه ای است كه كاماًل در مسيرهای خاص و جدا از ساير 
وســايل نقليه و عابران حركت می كند. مترو پرظرفيت ترين 
سيستم ترابری شهری می باشــد )14(. اين سامانه می تواند 
در مدت زمان به نســبت كوتاهی، تعداد زيادی مســافر را به 

مقصدهای به نسبت دور انتقال دهد )پيشين(. 

تراموا10: اين وســيله ی نقليه درون شهری چرخدار، روی 
ريل های مــوازی حركت می كند )13ص792(. به طور عمده 
در سطح خيابان و در مســير ويژه خود حركت می كند. رفت 
و آمد تراموا )عكس 3( در مجاورت با ديگر وســايل نقليه ی  
شــهری صورت می گيــرد. تراموا برق مورد نيــاز را به طور 
معمول از شبكه ی باالسری )پانتوگراف( می گيرد. در قوس ها 
راحت تــر از مترو، مونوريل و قطار ســبك شــهری گردش 
می نمايد )14(. در مقايســه با مترو، مونوريل و قطار ســبك 
شهری شــتاب ترمزگيری بيشتری داشــته و سريع تر توقف 
می كند )پيشين(. اين سامانه را ستون فقرات شبكه ی ترابری 
داخل شهر خوانده اند. مسيرهای آن كوتاه است و می تواند به 
شاخه های متعددی تقسيم شود و سطح بزرگ تری را پوشش 
دهد )همان(. از آنجايی كه تراموا بايد در كنار ســاير وسايل 
نقليه و پيادگان )عابر پياده( حضور داشــته باشد، سرعت آن 
به نســبت كم است. به ويژه در مركز شهر كه سرعت آن به 
شدت كاهش يافته و حتی ممكن است به كمتر از 10 كيلومتر 
برســد )همان(. ظرفيت حمل مسافر اين سامانه نيز به نسبت 
مترو و قطار سبك شهری كم است. تراموا روی ريل حركت 
می كند، بنابراين نمی تواند مانند اتوبوس تغيير مسير بدهد. به 
دليل استفاده از برق، آلودگی هوا توليد نمی كند تراموا به طور 
معمول برای سوار و پياده كردن مسافر، در تقاطع خيابان ها و 

نزديك ايستگاه های مترو، ايستگاه دارد.
مونوريــل11: خط آهنی با يك ريل كه واگن ها به شــكل 
متعادل روی آن قرار گرفته و يا از آن آويزان می شــوند )15(. 
اين وسيله در سال 1882 م برای حمل بارهای سبك اختراع 
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شــد و بعد از به كارگيری انرژی برق، تلفر12 نام گرفت. قطار 
شــو و وپرتال13 كه از 1901 م در آلمان داير اســت، از نوع 
مونوريل آويزان اســت )پيشــين(. امروزه، بيشتر مونوريل ها 
از نوع گهواره ای بــوده و روی ريل حركت می كنند )همان(. 
مســيرهای مونوريل ممكن است برحســب مورد و با توجه 
به موانع مســير و ... دو مسيره يا تك مســيره باشند )14(. 
ساختار كلی ايستگاه های مونور به پل های مكانيزه عابر پياده 
شــباهت دارد. سقف اين ايســتگاه ها مانند سايبان بوده، اين 
ايســتگا ه ها، برخالف ايســتگاه های مترو، به سيستم تهويه 
گرمايش و سرمايش نياز ندارند )پيشين(. به طوركلی مونوريل 
يك سامانه ی ترابری انبوه، ســريع، ايمن، كم هزينه با زمان 
احداث كوتاه است. از اين ســامانه می توان به عنوان مكمل 

سامانه های ترابری ريلی استفاده نمود )همان(.
قطار سبک شهری14: قطار سبك شهری نوعی سامانه ی 
ترابری ريلی درون شــهری است كه نســبت به مترو و ديگر 
ســامانه های  ريلی ســنگين، از ظرفيت و ســرعت كمتری 
برخوردار اســت، ولی ظرفيت و ســرعن آن از تراموا بيشتر 
است. اين قطار »دربرگيرنده 3 تا 5 واگن خود كشش و تريلر 
می باشــد« )14( و بــه طورمعمول برق مورد نيــاز خود را ار 
پانتوگراف می گيرد. از جمله مزايای اين ســامانه نرمش زياد، 
حركت سريع، آرام، برخورداری از ايستگاه های مناسب مناطق 
شــهری، كم بودن آلودگی های زيست محيطی و صوتی آن، 
قابليت تركيب شــدن با بافت شهری و شيب های موجود در 
شــهر، توانايی حمل تعداد به نسبت زياد مسافر، قابليت عبور 
غير همســطح از تقاطع ها و ... اســت. احداث آن به خصوص 
در مناطق مركزی شهر مشكالت ترافيكی، تراكم جمعيت و 
كالبدی را كاهش می دهد )پيشين(. به دليل امكان تبعيت از 
شعاع هندسی كمتر در مسير، تأثير كمتری بر شهرسازی دارد 

ولی در عين حال به فناوری ويژه نيازمند است)همان(.
قطار فوق ســبک شهری15: اين ســامانه، ترابری حد 
متوســط به شــمار می رود. با بهره گيری از ناوگان سبك و 
كم ظرفيت به جا به جايی مســافر می پردازد )16(. بارمحوری 
ناوگانULR از LRT كمتر بوده، در نتيجه هزينه ی ساخت 
و ســازهای زيربنايی آن پايين اســت. سبكی و ابعاد كوچك 
آن باعث می شــود تا قدرت مانور آن به نسبت زياد باشد. از 
اين ســامانه به تقريب در همه جا می توان اســتفاده نمود. از 
پياده راه و خيابان گرفته تا قسمتی از اتوبان ها و بزرگ راه ها و 
... )پيشين(. بيشينه بارمحوری آن  پنج تن و ظرفيت مسافری 

ناوگان آن 15 تا 300 نفر است )همان(.
پیاده روی و دوچرخه سواری

در زمانه ما همچون گذشــته، بيشترين ســهم آمد و شد به 
پياده تعلق دارد. حركت پياده شــايد از اندك شمار كنش های 
بشــری باشد كه به رغم پيشــرفت های گوناگون در ترابری، 
هموز شــكل نخستين خود را از دست نداده است. البته مدتی 
پس از انقالب صنعتی تا سال های ميانه قرن بيستم ميالدی، 

»خودرو« برفضای شهر چيرگی يافت. بدين ترتيب، زياده روی 
در به كارگيری خودرو، به ويژه خودروی شخصی، آلودگی هوا، 
افزايش سرســام آور و بی رويه مصرف ســوخت های فسيلی، 
راه بند خيابان ها و ... را به دنبال داشت. بروز اين دشواری ها و 
تكاپوی برنامه ريزان  و طراحان شهری موضوع » پياده مداری« 
مطرح شد. براين  اساس، عابر پياده و پياده روی سهم و جايگاه 

خودرو در »نظام ترابری شهر« را بازيافت.
امروزه در بسياری از شــهرهای جهان برمبنای »طرح جامع 
عابر پياده« رويكرد رفت و آمد پيادگان به عنوان سالم ترين، 
اقتصادی ترين و پوياترين روش جابه جايی و »ترابری شهری« 
مورد توجه قرار گرفته اســت. به هرروی، شهروندان امروزی 
در شهرهای پيشرفته و پايدار، با دراختيار داشتن راه و محيط 
ويژه، تمام يا قسمتی از مسير خود را به صورت عابر پياده طی 

می كنند. مهم ترين داليل اين پياده روی ها عبارتند از:
- برای آمد و شــد به محل كار و آموزش )از مدرسه ابتدايی 

تا دانشگاه و ...
- برای خريد

- برای تفريح و سرگرمی
قابــل توجه آنكــه » ... رفتن پياده به جايــی فقط قدم زدن 
به منظور ســودمندی نيست، پياده روی همچنين می تواند به 
عنوان يك فعاليت پيجيده كه نه تنها روی بدن، بلكه بر روی 

ذهن نيز اثر دارد، در نظر گرفته شود« )17(. 
در برخی شــهرها، بعضی خيابان های مناطق تجاری، مراكز 
خريــد، مراكز تفريحی فرهنگی و ... كــه ميزان رفت و آمد 
پيادگان در آنها زياد است و بعد مسافت به طوركلی كوتاه، به 
پيادگان اختصاص داده شد.« عبور وسائط نقليه در طول روز 
و يا ســاعتی از شبانه روز ممنوع اعالم می شود« )ص18(، به 

اين خيابان ها پياده راه گفته می شود.
از دهه ی 1980م طراحی در كشــور هلند به اجرا درآمد، كه 
ابتدا در كشور آلمان و سپس در بسياری از كشورهای پيشرفته 
جهان با اســتقبال روبرو شــد. اين تجربــه، در زبان هلندی 
وونروف16 و بــه آلمانی ونهوف17 ناميده می شــود. در جهان 
عنوان هلندی آن شهرت دارد. ترجمه ی لغوی اين اصطالح، 
حياط مســكونی اســت )19 ص 5(. اين گونه تدابير، عالوه 
بر كشــور هلند و آلمان به ســرعت در بسياری از كشورهای 
پيشــرفته به كار گرفته شــد. وونروف و آرامسازی خيابا های 
محلی فرصت جديدی برای پياده روی و دوچرخه ســواری در 
شهر پديد آورد. البته، عالوه بر اين فوايد ديگری نيز دارد كه 

شرح آنها از حوصله ی اين مقاله خارج است. 
نكته مهم آنكه، در بحث پياده روی بايســتی حضور و حقوق 
همه قشــرهای جامعه به رسميت شناخته شود. بنابراين افراد 
كم توان و توان ياب )معلوالن جسمی - حركتی( كه با وسايلی 
چون صندلی چرخدار، واكر، عصای دســتی يا عصای زيربغل 
حركت می كنند، نابينايان، ناشنوايان، افراد با عكس العمل كند 
و عدم چاالكی و ... نيز بايد از امكانات مناســب پياده روی در 
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شهر برخوردار باشند. موضوع ديگر آسانی پياده روی خانواده ها 
به همراه كالسكه بچه است.

در بســياری از كشــورها، رفت و آمد افراد با وســايلی مثل 
اسكيت  و اسكيت بورد نيز پياده روی تلقی می شود.

»برطبق قوانين آمريكا، اســكيت سواران نيز جز عابران پياده 
محسوب می شوند« )20(.

»عبور پيادگان از عرض خيابان ها خطرناك ترين مســئله آمد 
و رفت و ترافيك شــهری است. عبور اتفاقی عابران منفرد از 
گذر دسته جمعی آنها از محل های پيش بينی شده، خطرناكتر 

است« )18ص37(.
درمورد ايمنی پيادگان در عبور از عرض خيابان ها راه حل ها و 
تمهيدات گوناگونی پيش بينی شده است كه »گذرگاه پياده« 

و »زيرگذر و روگذر« از جمله آنها می باشد)پيشين(.
سفرهای  برای  جايگزينی  عنوان  به  پياده روی،  به هرترتيب، 
درونشهری كه با خودرو انجام می شود، به ويژه در سال های 
 اخير مورد اقبال شهروندان قرار گرفته است. به عنوان نمونه 
تا   1999 سال های  بين  سفرها  اين  تعداد  استراليا  كشور  در 

2005 بيشتر شده است)21ص128(.
است.  ارزان  نسبت  به  و  ساده  ماشين  يك  »دوچرخه«: 
افراد جامعه می توانند  بيشتر  ارزانی  و  دليل سادگی  به همين 
از آن استفاده كنند. از نظر مصرف انرژی بسيار باصرفه است. 
مسافتی حدود 600  در  آن  راندن  برای  انسان  كه  »نيرويی 
كيلومتر مصرف می كند، با انرژی يك ليتر بنزين برابر است«. 
قبول  قابل  مناطق شهری دوچرخه سرعتی  در  )18ص38(. 
مسافت های  پيمودن  برای  است  شده  ثابت  تجربه  به  دارد. 
دوچرخه  سرعت  متوسط  كيلومتر(،  شش  )تا  شهر  در  كوتاه 
)پيشين(.  است  بيشتر  نقليه  وسايل  ساير  سرعت  متوسط  از 
فضای  خودرو،  مثل  نقليه،  وسايل  ديگر  به  نسبت  دوچرخه 
كمی را اشغال می كند. در فضايی كه توقف يك خودرو اشغال 
را  دوچرخه  پانزده  به  نزديك  می توان  به راحتی  است،  كرده 
جاداد. از نظر آمد و شد، دوچرخه به تقريب به اندازه ی 15/ 
. خودرو بر تراكم جاده ها اثر می گذارد )همان(. اين وسيله ی 
نقليه با انرژی ماهيچه ای راكب آن حركت می كند، بنابراين 
آلودگی ندارد. »ساخت دوچرخه فقط به يك درصد انرژی نياز 
برآورد می شود كه بيش از 800 ميليون،  دارد« )22ص213( 
حدود سه برابر خودرو، دوچرخه در جهان وجود دارد )پيشين(. 
شد  و  آمد  وسيله ی  عنوان  به  دوچرخه  از  استفاده  مورد  در 

شهری، آمستردام سرآمد شهرهای جهان است.
بيشتر  در  دوچرخه سواری  و  وچرخه  از  استقبال  به هرترتيب، 

كشورهای جهان افزايش يافته است.
ورزش،  عنوان يك  به  سواری  دوچرخه  است،  ذكر  به  الزم 
اندام، كاهش وزن، سرگرمی و مسابقه، گشت  تقويت  برای 
اما  می باشد،  اهميت  حائز  خود  نوبه  به  اگرچه   ... و  گذار  و 
دوچرخه  از  استفاده  است.  متفاوت  شد  ذكر  باال  در  آنچه  با 
آمدوشد، دوچرخه سواری  برای  و  ترابری  وسيله ی  عنوان  به 

كاربردی18 ناميده می شود )25(. دوچرخه سواری كاربردی يا 
به طور معمول در محيط شهری در مسافت های  »ترابريی« 
كوتاه و متوسط انجام می گردد. سفرهايی مثل آمد و شد به 
محل كار، محل آموزش، انجام كارهای روزانه، انتقال كاال و 
خدمات. نظر به هميت موضوع، چند و چون دوچرخه سواری 

كاربردی فرصت جداگانه ای را طلب می كند.
معرفی  نقليه ای  وسايل  بخش  اين  در  ويژه:  ترابری 
تمام شهرهای جهان رواج  به طور معمول در  می شوند، كه 

ندارند. يا گروه كمی از شهروندان از آنها استفاده می كنند.
تاکسی آبی19 و اتوبوس آبی20: در شهرهايی كه با دريا، 
قايق های  از  معمول  به طور  دارند،  ارتباط  رودخانه  يا  درياچه 
كوچك و متوسط به عنوان تاكسی و اتوبوس آبی )دريايی(، 
استفاده می شود. دراين مورد شهر ونيز در كشور ايتاليا نمونه 
به  آبی،  اتوبوس  اين شهر می توان به وسيله  خوبی است. در 
نسبت ارزان و به نسبت سريع، جابه جا شد. اين جابه جايی به 
عمل  آبی  تاكسی  شكل  به  كه  كوچك تر  قايق های  وسيله 
می كنند، راحت تر و سريع تر انجام می شود )البته با بهايی به 

نسبت بيشتر(.
علت  به  اموزه  است،  ونيز  ويژه  و  سنتی  قايق  گوندوال21، 
كرايه به نسبت زياد، برای استفاده به عنوان تاكسی مقرون به 
صرفه نيست. بيشتر برای مراسم خاص )از جشن های ازدواج 
گرفته تا مراسم تشييع جنازه(، همچنين گردشگری دونفره به 

كار گرفته می شود.
استراليا(،  شهر  قديمی ترين  و  )بزرگ ترين  سيدنی  شهر  در 
رودخانه  و  سيدنی  بندرگاه  در  حركت  با  فری22  قايق های 
پاراماتا23، تعداد زيادی از مردم شهر و گردشگران را جابه جا 

می كنند )عكس شماره 4(.
و  بالگرد  از  معمول  به طور  سامانه  اين  هوايی:  تاکسی 
شد  و  آمد  برای  بيشتر  می گردد.  تشكيل  سبك  هواپيمای 
از فرودگاه به هتل ها، برج ها و شهرهای پيرامونی  مسافران 
به  برج ها  و  هتل ها  بعضی  ازاين نظر  می شود.  گرفته  به كار 

عکس شماره 4
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تشريفاتی  و  گردشگری  پروازهای  هستند.  مجهز  »هلی پد« 
از ديگر كاربردهای اين سامانه به طور معمول گران قيمت 

است.
خودروی  تعدادی  از  سامانه  اين  کرايه ای:  برقی  خودرو 
نقاط مشخص  در  است كه  راننده تشكيل شده  بدون  برقی 
از  استفاده  با  شهروندان  می باشند.  مستقر  شهر  مختلف  و 
كارت های اعتباری مخصوص، می توانند خودروهای مزبور را 
از اين مبادی در اختيار گرفته، در پايانه های ويژه ای در گوشه 
و كنار شهر تحويل دهند. اين طرح برای نخستين بار توسط 

شهرداری پاريس اجرا شد )26(.
شهرداری پاريس پس از بررسی نتايج اجرای طرح ايستگاه های 
كرايه دوچرخه در پاريس و حومه، طرح خودرو برقی كرايه ای 

را نيز راه اندازی كرد )پيشين(.
دستگاه   250 تعداد  طرح،  اين  اجرای  نخست  مرحله ی  در 
خودروی برقی، در ايستگاه های ويژه مستقر شده اند. متقاضيان 
می توانند با استفاده از كارت ويژه، خودرو را در اختيار بگيرند. 
هزينه آن برای نيم ساعت اول پنج يورو و نيم ساعت بعدی 
چهار يورو است. مقامات شهری فرانسه در پی آنند با ترويج 
كرايه كردن خودروهای كوچك برقی، بتوانند زمان سفرهای 
درون شهری، آلودگی هوا و راه بند را كاهش دهند )همان(. 

از  استفاده  را  طرح  اين  اجرای  از  هدف  پاريس  شهرداری 
به  نسبت  محيط زيست،  با  سازگار  و  مناسبتر  خودروهای 
خوروهای شخصی اعالم كرده است. چنين بيان شده است 
شخصی  خودرو  دستگاه  پنج  كارايی  برقی  خودرو  هر  كه 

معمولی در حال رفت وآمد درون شهر را دارد.
براساس برنامه ی تنظيم شده، اين خودروها برای مسافت های 
از  مسافر  حمل  برای  شده،  طراحی  درون شهری  كوتاه 
نيستند  مناسب  مسافری  پايانه های  با  راهآهن  ايستگاه های 

)همان(.
اين طرح هزينه ی اوليه به نسبت قابل توجهی دارد. از اين 

نظر شهرداری های كوچك از آن استقبال نكرده اند.

ريکشا23: ريكشا يك نوع وسيله آمد و شد است كه با نيروی 
انسان كار می كند و يك گاری دوچرخ است كه يك يا دو 
نفر در آن می نشينند و يك نفر آن را می كشد. واژه ريكشا 
انسانی«  نيروی  با  نقليه  »وسيله ی  و  دارد  ژاپنی  ريشه ی 
به سال 1887  آن  از  استفاده  نخستين    .)27( معنی می دهد 

م برمی گردد )28(.
الزم به ذكر است سامانه های ترابری شهری، عالوه بر آنچه 
در باال توضيح داده شد، انواع ديگری نيز دارد. بديهی است، 

شرح همه آنها از حوصله اين مقاله خارج بود.

ترابری همگانی در استکهلم
در جهان امروز، بسياری از شهرهای خرد و كالن از سامانه 
تترابری همگانی كارآمدی برخوردارند. بدين ترتيب، عالوه بر 
آمد و شد آسان شهروندان، هوای پاك، محيط های شهری 
سال ها  نتيجه ی  در  مهم،  اين  است.  آمده  فراهم   ... و  آرام 
آمد.  به دست  پايدار  ترابری  اصول  برپايه  و كوشش  تالش 
در ادامه يك نمونه از شهرهای بسامان كه سامانه ی ترابری 
همگانی كارآمدی در اختيار دارند، مورد بررسی قرار می گيرند.
استكهلم25: اين شهر پايتخت و بندر صنعتی كشور سوئد است. 
براساس آمار 1994 م 703600 نفر جمعيت دارد )29(. شهر بر 
چندين جزيره بنا شده است. شبكه ای از پل ها جزيره ها را به 
سرزمين اصلی26 متصل كرده اند )پيشين(. راه آهن زيرزمينی 

آن در سال 1957 م تكميل شده است )همان(.
 .)30( می شود  تشكيل  جزيره   14 از  مجموع  در  استكهلم 
جمعيت اين كالن شهر با احتساب نواحی اطراف به 2/1 ميليون 
در  زيست محيطی  به داليل  استكهلم  )پيشين(.  نفر می رسد 
در  كرد.  دريافت  را  اروپا  سبز  پايتخت  جايزه  2010م  سال 
سال 2011 نيز پس از شهر هامبورگ  )آلمان( در رتبه دوم 
پاك ترين  از  از نظر محيط زيست يكی  اين شهر  قرارگرفت. 
پايتخت های دنيا است )همان(. كسب اين موفقيت ها در پی 
رفت وآمد  نظر  از  انجام رسيد،  به  برنامه های مختلف  اجرای 

شهری، رئوس اين برنامه ها عبارتند از:
- افزايش ترابری همگانی

- توجه به كارايی زيست محيطی ترابری، به وسيله جايگزينی 
سوخت ها

- جايگزين شدن خودروهای سبز
- افزايش سفرهای پياده و دوچرخه سواری

اقتصادی  از قرن دوازدهم ميالدی مركز سياسی،  اين شهر 
و فرهنگی سوئد بوده است. بخش قديمی استكهلم، شامل 
كليساها، كاخ ها و عمارت های مختلف بافت قديمی خود را 
حفظ كرده، اما دگرگونی وسيع شهر از اوايل قرن بيستم رخ 
داد. اين دوران، دورانی است كه گرايش ها به سوی مدرنيسم 
توسعه ی  هنگام  آن  از  بود.  متوجه  تكنيكی  پيشرفت های  و 
شهری بر زير ساخت ها به خصوص سرمايه گذاری در سامانه 
ترابری تأكيد داشت )همان(. از دهه ی 1950، توسعه حومه ای 

اتوبوس شهری مجهز به باربند دوچرخه
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آغاز شد. در طرح های دهه  ی 1990 بر ساخت درون محالت 
نواحی  عنوان  به  بندرگاهی،  و  صنعتی  نواحی  نوسازی  و 
بر  شهر  كنونی  توسعه ی  گرديد.  تأكيد  مسكونی،  مختلف 
مختلف  منطقه های  در  مركزی  چند  فضايی  ساختار  تقويت 
تأكيد  همچنين  دارد.  تأكيد  آن  منطقه ای  زير  هسته های  و 
شده است، توسعه مسكن و اشتغال به تقويت ترابری موجود 

بستگی دارد.
را  دنيا  همگانی  ترابری  سامانه ی  گران ترين  استكهلم، 
دراختيار دارد. شامل مترو، دو خط ريلی شهری، يك سيستم 
خطوط  تراموا،  سبك،  ريلی  سيستم  سه  حومه ای،  ريلی 
امكانات  تمام   .)30( درونشهری  قايق های  و  اتوبوس  متعدد 
دوچرخه،  توقفگاه  ويژه،  مسيرهای  شامل  دوچرخه سواری، 
سامانه دوچرخه كرايه ای فراهم است. در فصول گرم سال، 
بسياری از شهروندان برای رفت و آمد به محل كار، آموزش و 
... از دوچرخه استفاده می كنند. سامانه ترابری همگانی اين 
بزرگ  استكهلم«  محلی  ترافيك  شركت  »به وسيله ی  شهر، 
مديريت می شود، كه براساس حرف اول نام اين شركت به 
التين، اس ال SL خوانده می شود.      شركت مزبور مديريت 
اتوبوسرانی، مترو، قطار شهری و تراموای استكهلم  خدمات 

را به عهده دارد.
شناس  وقت  بسيار  امروزی  بسامان  شهرهای  شهروندان 
هستند. می توان گفت اين شهرها برپايه نظم و وقت شناسی 
و  منظم  شگفت انگيزی  نحو  به  سوئدی ها  دارند.  قرار 
به  اروپايی  كشورهای  در ميان  حتی  و  هستند  وقت شناس 

وقت شناسی شهر هستند )31(.
جمله  از  سوئد  شهرهای  ترابری  سامانه ی  براين اساس، 
اتوبوسرانی  سامانه ی  است.  منظم  و  دقيق  بسيار  استكهلم، 
اين شهر نيز بر مدار نظم و دقت است. در تمامی ايستگاه های 
اتوبوس، جدول زمانی حركت اتوبوس، نام ايستگاه، ايستگاه 

قبل و بعد مشخص شده است.

با   4 تا   1 شماره  خطوط  شهر،  داخل  اصلی  محدوده  برای 
اتوبوس های بزرگ آبی رنگ خدمات خود را ارائه می دهد. در 
ايستگاه ها  به  اتوبوس  ورود  زمانبندی  هفته،  كاری  روزهای 
3 تا 10 دقيقه است )32(. برای محدوده هايی كه رفت و آمد 
شده  گرفته  در نظر  رنگ  قرمز  اتوبوس های  دارند،  كمتری 
اتوبوس های  ورود  زمانبندی  هفته،  كاری  روزهای  در  است. 
است  دقيقه   20 تا   7 مربوطه  ايستگاه های  به  بخش،  اين 

)پيشين(.
كوتاه  به صورت  يا  بان27  تونل  آن  به  كه  استكهلم،  مترو 
بر  آبی رنگ   )T( تی  آن حرف  نماد  تی بان 28 گفته می شود، 
تابلوی سفيد است. اولين خط آن در اول اكتبر 1950 افتتاح 
شد. وسعت آن در مجموع 105/7 كيلومتر است كه به هفت 
خط و سه گروه سبز، آبی و قرمز تقسيم شده است )همان(. 
 53 و  زيرزمين  در  ايستگاه   47 كه  دارد  ايستگاه   100 مترو 
در  مترو  قطارهای  شده اند.  احداث  زمين  درروی  ايستگاه 
روزهای كار هفته، هر روز از ساعت 5 تا 1 بامداد در حركتند. 
هر روزبه طور ميانگين تعداد 1/070/000 نفر از اين سامانه 

استفاده می كنند )33(.
مترو  عالوه بر  استكهلم  شهر  شد،  اشاره  قبل  در  همچنانكه 
از ديگر سامانه های ريلی اعم از تراموا و قطار سبك شهری 
نيز برخوردار است. در ادامه، راجع به نوع و نحوه تهيه بليت 
اطالعات  استكهلم،  همگانی  ترابری  سامانه ی  به  مربوط 

جالبی ارائه می گردد.
به وسيله  را  خود  رفت و آمد  هزينه  شهروندان  معمول،  به طور 
نام  اس ال اكسس29  كارت  كه  هوشمندی  پالستيكی  كارت 
سامانه ی  خدمات  از  استفاده  برای  می كنند.  داردپرداخت 
 30 A,B,C )زون(  منطقه  سه  به  استكهلم  همگانی،  ترابری 
چند  يا  يك  در  آنكه  برحسب  مسافران  است.  شده  تقسيم 
از  خروج  كنند.  پرداخت  هزينه  بايد  می كنند  سفر  منطقه 

كالن شهر استكهلم هزينه ی جداگانه ای دارد. 

ايستگاه دوچرخه کرايه ای
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نظر  مورد  زمان  مدت  می توانند  مسافران  مدت دار:  بلیت 
خود را در كارت اس ال اكسس خود شارژ كنند. به طور مثال 
می توان 72 ساعت، 24 ساعت، 7 روز، 30 روز، 90 روز يا يك 

سال هزينه را در كارت مزبور شارژ نمود.
اعتبار  كارت  كه  زمانی  تا  می تواند  مسافر  شارژ  نوع  اين  با 
 A,B,C دارد، به هر مقدار كه می خواد در همه ی منطقه های
رفت و آمد كند. همچنين می تواند از ساير سامانه های ترابری 

همگانی حتی قايق های مسافربر استفاده كند. )34(.
يك  بليت  می توان  تكی  سفرهای  برای  تک سفر:  بلیت 
منطقه )Zonbiljett( را ازيك دستگاه خودكار و يا از سامانه ی 

بليت پيامكی و يا از مركز فروش اس ال بليت تهيه كرد. 
همه  به وسيله  می توانند  شهروندان  پیامکی31:  بلیت 
كنند.  تهيه  پيامكی  بليت  همراه  تلفن  اپراتور  شركت های 
به هرترتيب، مسافر بايد حرف H را برای بليت معمولی و R را 
برای بليت تخفيف دار، حرف يا حروف منطقه های مورد سفر 
را به شماره 72150 پيامك كند. به طور مثال اگر بخواهد يك 
تهيه   A,B,C منطقه های  به  رفت وآمد  برای  معمولی  بليت 
كند بايد HABC را در پيامك خود بنويسد. اگر قصد خروج 
ازكالن شهر استكهلم را دارد بايد حرف L را نيز اضاف كند. 

به هرترتيب پس از ارسال پيامك، بی درنگ پاسخ آن دريافت 
به  می توان  و  دارد  اعتبار  بليت  عنوان  به  كه  شد،  خواهد 
كاركنان SL نشان داد. برای استفاده از اتوبوس بايد قبل از 

سوار شدن به آن، بليت پيامكی آماده شده باشد.
تمام،  سال   6 از  كمتر  كودكان  تخفیف:  مشمول  افراد 
افراد باالتر از 65 سال، افرادی كه از صندوق بيمه مستمری 
تخفيف دار  بليت  از  ميتوانند  دانشجويان  و  می كنند  دريافت 

استفاده كنند )پيشين(.
را  خود  اس ال اكسس  كارت  مسافر،  چنانچه  ضمانت نامه: 
 SLSE در وبگاه شركت ترافيك محلی استكهلم به نشانی
در زير عنوان اس ال من32 ثبت كرده باشد، در صورت مفقود 
شدن كارت، می تواند كارت جديدی به همان مبلغ كه در قبل 

داشته است، دريافت كند.
بليت معتبر  بايد هنگام سفر در هر منطقه،  جريمه: مسافر 
مربوطه را همراه داشته و به مأموران كنترل اس ال ارائه دهد. 
بپردازد.  جريمه  كرون   1200 مبلغ  بايد  اين صورت  درغير 

)همان(.

رايج تر  عبارت  به  يا  واشينگتن  كالنشهر  واشینگتن: 
پوتو  رود  ساحل  بر  آمريكا،  پايتخت  واشينگتن دي سي39، 
مربع  كيلومتر   259 با  شهر  اين  است.  شده  واقع  مك40 
م(،   2006 آمار  )برابر  دارد  جمعيت  نفر   572898 مساحت، 
شده  ناميده  آمريكا  جمهور  رئيس  واشينگتن،  جورج  بنام 
است)35(. براي تمايز با ايالت واشينگتن آن را واشينگتن دي 
سي مي نامند )پيشين(. واشينگتن دي سي از جمله شهرهايي 
است كه جمعيت آن در روز بسيار بيشتر از جمعيت شب آن 

است. زيرا بسياري از مردم نواحي اطراف حتي از فاصله 60 
كيلومتري در اين كالنشهر به كارهاي مختلف مشغولند.

اين شهر يكي از ايمن ترين و مناسب ترين شبكه حمل و نقل 
همگاني را در اختيار دارد. اين شبكه بوسيله سازمان حمل و 

نقل كالنشهر واشينگتن41 سرپرستي و نظارت مي شود.
اين شبكه از سامانه هاي زير برخوردار است.
 Metrobus شبكه اتوبوسراني مترو باس

Metrorail شبكه ريلي مترو ريل
امكانات  و  تاكسيراني  خدمات  از  همچنين  كالنشهر  اين 

دوچرخه سواري برخوردار است. 
م   1967 سال  در  اتوبوسراني  شبكه  اين  متروباس: 
اتوبوس،   1480 داشتن  اختيار  در  با  اكنون  شد.  پايه گذاري 
واشينگتن  شامل  مربع  كيلومتر   3900 وسعت  به  منطقه اي 
دارد  پوشش  تحت  را  ويرجينيا43  و  مري لند42  سي،  دي 
)36(. بيش از 300 خط )مسير( براي آن طراحي شده است. 
 2398 شامل  ايستگاه   12216 مجموع  در  خط ها  اين  در 
سال  در  سامانه  اين  )پيشين(.  دارد  وجود  مسقف  ايستگاه 
داده  انجام  شهري  درون  سفر  ميليون   133 تعداد  م   2009
 – )ديزل  هيبريد  به صورت  آن  اتوبوس هاي  )همان(.  است 
برقي( بوده، گاز طبيعي فشرده )CNG( و يا گازوييل پاك44 
مصرف مي كنند. تمام اتوبوس ها براي معلولين قابل استفاده 
مجهزند  دوچرخه  حمل  امكانات  به  اتوبوس ها  كليه  باشد. 
)37( )عكس شماره 5(. از 4 ژانويه 2009 انتشار و پذيرش 
بليت هاي كاغذي در متروباس ) و متروريل( متوقف شد. از 
آن تاريخ بيشتر از كارت هوشمند استفاده مي شود. مترو باس 

ششمين شكبه اتوبوسراني در آمريكا است. 
مترو ريل: مترو واشينگتن دي سي در 27 مارس 1976  به 
بهره برداري رسيد. اين شبكه قطار تندرو و با 171/1 كيلومتر 
راه آهن، پنج خط )شامل خط قرمز، خط آبي، خط نارنجي، خط 
زرد، خط سبز( و 86 ايستگاه دارد، خط ششم آن )خط نقره اي( 
واشينگتن  مترو  است.  ساخت  حال  در  ديگر  ايستگاه  پنج  و 
دي سي پس از مترو شهر نيويورك از نظر حمل و نقل مسافر 
دومين مترو آمريكا محسوب مي شود. با اين سامانه در سال 
2012 م تعداد 212/186/640سفر انجام شده است. تمامي 
استفاده  قابل  معلول  افراد  براي  آن  قطارهاي  و  ايستگاه ها 
مي باشد. تعداد 588 پله برقي و 281 آسانسور در ايستگاه ها و 
پاركينگ هاي آن نصب شده است. طوالني ترين پله برقي آن 
در ايستگاه ويتون45 به تقريب 70 متر )230 فوت( درازا دارد.
عميق ترين ايستگاه، ايستگاه فورست گلن46، به اندازه يك 
زمين  فوتي(   196( متري  در عمق 60  ساختمان 21 طبقه، 
قرار دارد. آسانسورهاي پر سرعت در كمتر از 20 ثانيه مسير 
خيابان تا سكوي ايستگاه را طي مي كنند)37(. ساعت شروع 
مترو در روزهاي كاري ساعت 5 بامداد و در روزهاي تعطيل 
7 بامداد مي باشد. از يكشنبه تا پنجشنبه، نيمه شب )ساعت 
تعطيل  مترو  بامداد   3 ساعت  شنبه  و  جمعه  شبهاي  و   )24
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است )پيشين(.
واشنگتن،  همگاني  نقل  و  حمل  سامانه  خدمات  از  يكي 
است.  ناتوان  افراد  براي  در"   – به   – "در  دهي  سرويس 
خدمات  از  نمي توانند  معلوليت  ناتواني  علت  به  كه  افرادي 

معمول حمل و نقل همگاني استفاده كنند )همان(. 
در ايستگاههاي مترو سامانه اعالم زمان و وضعيت، زمان ورود 
قطار را بصورت ديجيتالي نشان مي دهد. اين سامانه در بعضي 
از ايستگاهها در خارج از ايستگاه نيز نصب شده است. بوسيله 
نمايشگرهاي ديجيتالي LCD نصب شده در اتاقك مديريت 
ارتباط  مي شود.  مراقبت   ... و  قطارها  حركت  زمان  ايستگاه 
كنترل  مركز  و  قطارها  راه بر  بين  )بيسيم(  دوطرفه  راديوي 
عمليات مترو برقرار است. ميان مركز كنترل عمليات مترو و 
اداره آتش نشاني و پليس، سامانه ويژه ارتباطي برقرار است. 
خودكار  الكترونيكي  سامانه  مترو  ايستگاههاي  و  تونل ها  در 
محافظت در برابر آتش سوزي نصب مي باشد، در سكوه ها و 
دوربين هاي  است.  نصب  آتش  خاموش كننده  متروها  داخل 
ويديويي در ايستگاهها، آسانسورها و پاركينگ ها وجود دارد. 

شركت  فراواني  به  سي  دي  واشنگتن  در  تاکسي راني: 
شركت ها،  اين  بزرگترين  دارد.  وجود  تاكسي راني  خدمات 
الفبايي  فهرست  دولتي  مسئول  مقامات  است.  يلوكب47 
دسترس  در  و  كرده  منتشر  را  مجوز  داراي  شركتهاي  اين 
اول  قار داده اند. هزينه تاكسي براي 12 كيلومتر  شهروندان 
)8 مايل اول( مبلغ 3/5 دالر و براي هر 12 كيلومتر بعدي 
)هر 8 مايل بعدي( 26 سنت است )پيشين(. رانندگان تاكسي 
ملزم هستند مسافران را به مقصد موردنظرشان در هر نقطه 
كالنشهر واشنگتن دي سي برسانند. حتي اگر بطور مثال در 

خارج از مريلند يا ويرجينيا باشد.
شهرهاي  از  بعد  سي،  دي  واشينگتن  دوچرخه سواري: 
سوتا(  مينه  ايالت  )در  پوليس  مينيا  كلرادو(،  ايالت  )در  بولدر 
است  امريكا  شهر  چهارمين  اورگان(،  ايالت  )در  پورتلند  و 
دارد.  رواج  آن  در  كاربردي  سواري  دوچرخه  بيشترين  كه 
با  پياده روهاي عريض  اين شهر  خيابان هاي  بيشتر  كنار  در 
مسيرهاي ويژه دوچرخه سواري در نظر گرفته شده است. در 
نقاط مختلف شهر، بويژه در نزديكي دانشگاهها، ايستگاههاي 
است.  گرفته شده  نظر  در  دوچرخه  ويژه  توقفگاه   ... و  مترو 
تعداد اين توقفگاه ها در مجموع به 1800 جايگاه مي رسد. در 
تمامي 1480 اتوبوس مربوط به سامانه حمل و نقل همگاني 
اين شهر )متروباس(، باربند ويژه دوچرخه در نظر گرفته شده 
است. صبح ها در ساعتهاي 7 تا 10 و بعدازظهرها از ساعت 
16 تا 19 و تمام روزهاي تعطيل آخر هفته مي توان دوچرخه 

را همراه خود به واگن مترو برد.
گردشگران،  بر  عالوه  تا  شده  باعث  امكانات  اين  تمامي 
از  بسياري  حتي   ... و  كارگران  دانشجويان،  دانش آموزان، 
به  دوچرخه  با  پوشيده،  شلوار  و  كت  نيز،  ميانسال  مديران 

محل كار خود رفت و آمد كنند.)عكس شماره 6(

البته، دوچرخه سواري نيز مانند راهبردي هر نوع وسيله نقليه 
ملزم  تمام دوچرخه سوارها  دارد.  را  ويژه خود  مقررات  ديگر، 
ويژه  تابلوهاي  منظور  بدين  هستند.  مقررات  اين  رعايت  به 
و  بروشورها  در مسيرهاي دوچرخه سواري نصب شده است. 
كتابچه هاي آموزشي متعددي نيز منتشر شده و در دسترس 
همين  به  نيز  دوچرخه سواري  ايمني  موارد  دارد.  قرار  عموم 
ترتيب )نصب تابلوهاي متعدد در مسيرهاي دوچرخه سواري و 

چاپ و نشر بروشورهاي مختلف( يادآوري مي شود.  
يكي ديگر از امكانات با ارزش، سامانه دوچرخه هاي كرايه اي 
است. شهروندان مي توانند با پرداخت مبلغ نه چندان زيادي 
اين سامانه را دريافت  بصورت ساليانه، كارت هوشمند ويژه 
نمايند. بدين ترتيب مي توان دوچرخه اي را در مبدا سفر خود، 
در  و  برداشت  شهر،  سطح  در  متعدد  ويژه  ايستگاههاي  از 

ايستگاه ديگري، در مقصد پارك نمود )تحويل داد(.
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شهرها و شهرداری های جهان

ايتالیا )ونیز(

ونيز در جهان با كانال های آبی اش مشهور است. حدود 150 
كانال يا آبراه 118 جزيره ونيز را به يكديگر ارتباط می دهند، 
جالب اينجاســت كه اين جزاير را 400 پل به يكديگر متصل 
كرده اند. در قســمت قديمی و تاريخی شــهر، كانال ها نقش 
خيابان را دارند و در آنها تاكسی ها و اتوبوس های آبی مسافران 
را جابه جا  می كنند. ونيز بزرگ ترين شــهر بدون اتومبيل در 
اروپاست. قســمت شمالی شهر همان بافت قرن های گذشته 
را حفظ كــرده، به طوری كه مردم برای رفت و آمد يا از قايق 
اســتفاده می كنند يا پياده به مقصد خود می روند، ونيز شهری 
بدون خودروی ســواری و كاميون اســت. شهر ونيز 25 خط 
اتوبوســرانی آبی دارد. قايق سنتی و كالســيك ونيز به نام 
گوندوال امروز عمدتًا گردشــگران را جابه جا می كند يا از آن 
برای مراســم عروسی و جشــن های ديگر استفاده می شود. 
بيشترين ونيزی ها برای رفت وآمد اتوبوس آبی سوار می شوند. 
شــهر همچنين شمار زيادی قايق شــخصی دارد كه همان 

خودروهای شخصی افرادند.

دانمارک )کپنهاک(
جهت ثابت نگه داشــتن حجم ترافيك، مسئوالن شهرداری 
و مديريت شهری كپنهاك، شمار اتومبيل ها را در مركز شهر 
از طريق حذف فضاهــای پاركينگ به ميزان 2-3 درصد در 
سال كاهش دادند. بين سال 1986 و 1996، شهر در حدودو 
600 فضــای پاركينگ را حذف كــرد. حمل ونقل عمومی در 
كپنهاك، امن، قابل اعتماد، تميز و ارزان است. تعداد قطارها، 
اتوبوس ها و فاصله های زمانی حضور در ايســتگاه ها، مناسب 
و كافی هســتند. همچنين فقط در مدت 21 دقيقه مستقيمًا 

با قطار، پس از گذشــتن از دريای كورســوند1 از طريق پل 
جديدالتأســيس كورســوند از فرودگاه به مالمــو در جنوب 
كشور سوئد مســافرت كرد. كپنهاك بهشت دوچرخه سواران 
با مســيرهای مخصوص دوچرخه سواری در طول هر خيابان 
می باشد در حاليكه دوچرخه های شهری مجانی و قابل امانت 
گرفتن از ايستگاه ها در سراسر شهر، از بهار تا پائيز دردسترس 
اســت. مترو كپنهاك از 2 خط و 22 ايســتگاه تشكيل شده 
اســت و روزانه 137 هزار نفر را جابه جا  می كند. تاكســی ها 
به طور يكدســت نظم و ترتيب يافته اند. گره های ترافيكی در 
كپنهاك به ندرت اتفاق می افتنــد اما بيش از 50000 نفر از 
مــردم هنوز ترجيح می دهند با اســتفاده از دوچرخه به محل 

كارشان مراجعه كنند.

هند )دهلی(
سيســتم ترابری شــهر دهلی را اتوبوس ها، ريكشاو يا همان 
ســه چرخه های موتــوری، مترو، تاكســی و قطارهای حومه 
شهری تشكيل می دهند. متروی اين شهر يكی از مدرن ترين 
سامانه های ترابری زيرزمينی دنيا به شمار می رود. مترو دهلی 
در 1998 افتتاح شد كه از 6 خط و 146 ايستگاه تشكيل شده 
و روزانه يك ميليون و 800 هزار نفر را جابه جا می كند. يكی 
از پرطرفدارترين وســايل حمل و نقل همگانی در اين شهر 
سه چرخه های موتوری هســتند، كه معمواًل به رنگ سبز در 
شــهر ديده می شوند. اين وسيله بسيار ارزان تر از تاكسی های 
زرد و مشــكی دولتی و خصوصی اســت. بيش از 60 درصد 
ســفرهای درون شهری با اتوبوس انجام می شود. اين شبكه، 

ايستگاه های مترو را به خوبی تحت پوشش دارد.

مدیریت ترابری شهری
 نیما متین فر
كارشناس معماری

1.Qresund
2. Malmo
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هلند3 )خیتورون(
در حدود 1230 ميالدی مهاجرانی از مناطق مديترانه شــهر 
»خيتورون« را در سرزمين هلند پی نهادند، شهری غير معمول 
كــه هيچ جــاده ای ندارد، به عنــوان »ونيز« هلند شــناخته 
شده اســت. »خيترون« در كشــور هلند يكی از زيباترين و 
معروف ترين مناطق ســياحتی و گردشگری در جهان به شمار 
می آيد. آنچــه اين منطقه را از ميليون هــا منطقه موجود در 
جهان معروف كرده اســت، نبود خيابان در آن است. ساكنان 

برای رفت و آمد در اين منطقه از قايق استفاده می كنند.

چین )شانگهای(
مقامات شــهری شــانگهای قراردادی به ارزش 3/9 ميليون 
دالر بــرای طراحی و پياده ســازی يك سيســتم اطالعاتی 

مركزی برای مديريت حمل و نقل با قابليت پوشــش شــهر 
در شــرايط واكنش اضطراری با بزرگ ترين شــركت چينی 
طراح سيســتم های حمل و نقل شــهری منعقد شده است كه 
براســاس اين قرارداد، شــركت چاينا ترنس اينفو، می بايست 
سيستم های حمل و نقل و واكنش اضطراری مرتبط با 23 اداره 
دولتی مسئول شهر شانگهای طراحی و پياده سازی كند. اين 
سيستم حمل و نقل پيشــرفته، شامل يك ستاد فرمان برای 
كنترل سيســتم حمل و نقل عمومی و يك سيســتم مديريت 
پردازش لحظه ای، سيستم مديريت حمل و نقل مواد شيميايی 
خطرناك، زيرســاخت های مبتنی بر GIS )سيستم اطالعات 
جغرافيايی( و سيســتم بازســازی پس از وقوع حادثه اســت. 
سوای آنكه مخارج چنين طرح های پيچيده ای در كوتاه مدت 
از طريق منافع مختلف كه طرح برای شــهر خواهد داشــت 
جبران می شود، بلكه شانگهای را برای ساليان متمادی مجهز 

به زيرساخت كنترلی ايمن و قابل اعتماد می سازد.

3. Giethoorn
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آموزش

 )TOD(1 توسعه ی شهری بر پایه ی ترابری عمومی محور

)BID(2 در قالب رویکرد نواحی بهبود کسب و کار

مقدمه
بازارگاه های مركز شهر در گذشته های بسيار دور از مهم ترين 
عوامل پويايی اين مراكز بوده اند. اين مراكز در شرايط كنونی 
تقاضای  اقتصادی، كاهش  پيچيده شامل ركود  با مشكالت 
هستند.  روبرو  زيربنايی  سرمايه گذاری های  كمبود  و  خريد 
شهرهای  تپنده  قلب  عنوان  به   ، مراكز  اين  سازی  باززنده 
ايفا  را  حياتی  نقش  ساكنان  زندگی  كيفيت  بهبود  در  جهان 
انتقال  باعث  اخير،  دهه های  در  حومه گرايی  رشد  می كند. 
فعاليت های تجاری از مراكز شهری به حومه ها ، و تضعيف 
مراكز درون شهری و از بين رفتن حيات اجتماعی اين مراكز 
اخير  و مديران شهری در دهه های  . شهرسازان  شده است 
سازوكارهای مختلفی را برای بازگرداندن حيات به مراكز شهر 
پيشنهاد داده اند. نواحی بهبود كسب و كار يا BID يكی از 
روش های مؤثر در احيای مراكز شهری با رويكرد اقتصادی 

است . به طوری كه ، اين روش سعی دارد با رشد اقتصادی در 
يك منطقه و محاسبه ماليات بر آن ، امكان خدمات رسانی به 
نواحی مسكونی و تجاری اطراف را فراهم آورد. اين روش با 
احيای مراكز شهری خواهد  اقتصادی، سبب  اصالح ساختار 
 ، )BID( يك سامانه خودكفا  بهبود كسب و كار  ناحيه  شد. 
اين  می باشد.  شهری  مراكز  اقتصادی  وضعيت  بهبود  برای 
شهرهای  در  ميالدی   70 و   60 دهه های  در  ابتدا  سامانه 
آمريكا و كانادا مورد آزمايش قرار گرفته است. BID سازمانی 
با مديريت خصوصی و بودجه همگانی می باشد كه سعی در 
از  ناحيه خود دارد. به طوری كه  برای  تأمين خدمات مكمل 
طريق اين مشاركت خصوصی – همگانی، باعث بهبودكيفيت 
زندگی و بازگرداندن حيات اجتماعی به اين نواحی می شود. 
در پاسخگويی به پراكنده گويی در شهرها و از آنجا كه پويايی 
مركز تجاری در شهر برای كيفيت زندگی اجتماعی الزم به 

 صديقه میمندی پاريزی
عضو هيأت علمی دانشگاه صنعتی سيرجان
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احيا مركز شهر در رأس سياست های مديران  نظر می رسد، 
زندگی  تقويت  و  شهر  مركز  به  حيات  بازگرداندن  شهری، 
از   .)Brooks,2008 :  400( است.  مراكز  اين  در  اجتماعی 
اهداف  بزرگ ترين  از  ، يكی  اخير  طرفی ديگر در سال های 
شهری،  مراكز  در  به ويژه  شهری،  طراحی  و  برنامه ريزی 
به  اتكا  كاهش  در نتيجه  و  مناسب  همگانی  ترابری  داشتن 
است. شهرها  در  سرزندگی  و  پايداری  ايجاد  برای  خودرو 

  )Newman &Jeffrey, 2006:133(
برنامه ريزی،  سازمان های  و  حكومت ها  منظور  به همين 
شكل دهی  باز  هدف  با  را  خود  مشی های  خط  و  سياست ها 
درآميخته  كاربری  با  الگوهای فشرده تر  در  توسعه ی شهرها 
اقبال زيادی  اين سياست ها كه  از  جهت دهی كرده اند. يكی 
است.  شهری  محور  همگانی  ترابری  توسعه  شده،  آن  به 
با  فعاليتی  مراكز  و  باال  تراكم  توسعه،  نوع  اين  طرفداران 
كاربری مختلط را كه به وسيله سامانه های ناوگان همگانی 
با كيفيت باال به يكديگر مرتبط می شوند، راه حل اين مشكالت 
معرفی می كنند)Iams &Pearl ,2006:98(. در ادامه به طور 
مشروح به مفاهيم اين دو موضوع مهم يعنی توسعه ترابری 
همگانی محور و نواحی بهبود كسب و كار پرداخته خواهد شد.

ساختار مفهومی و مبانی توسعه  ی ترابری همگانی 
)TOD( محور

كالتورپ3 از كسانی است كه به تدوين و تدارك راهبردهای 
قابل سنجش توسعه ترابری همگانی محور پرداخته است. او 

جزئيات اين الگوی توسعه را چنين بيان می كند:
توسعه ی ترابری همگانی محور به عنوان مركزی با آميزه های 
متراكم از كاربری های مسكونی، تجاری، اداری و همگانی و 
فضای باز است كه در آن مغازه های خرده فروشی و خدماتی 
در يك هسته ی تجاری با دسترسی آسان نسبت به خانه ها 
قرار گرفته اند ) حدود 600 متر يا 10 دقيقه پياده روی(. يك 
دارد.  قرار  مركز  اين  هسته ی  در  همگانی  ترابری  ايستگاه 
در  ادارات  و  بوده  عمومی  صورت  به  مركز  در  استفاده ها 
طبقات باالتر از سطح زمين قرار می گيرند. محدوده ای برای 
استفاده های كم تراكم تر، هسته مركزی را با فاصله ای حدود 

1600 متر احاطه می كند.
چهار عنصر اساسی در طرح كالتورپ از يك واحد توسعه ی 
محدوده  تجاری،  محدوده  شامل  همگانی محور  ترابری 
مسكونی، فضای همگانی و نواحی جانبی است كه در شكل 
شماره 1 به روشنی قابل تشخيص است. اين محدوده تجاری 

)Calthrop , 2005:101(  . باشد BID می تواند همان
از طرفی ديگر سرورو4 از ديگر نظريه پردازان در اين زمينه:

مجتمع های ايستگاهی مجموعه ای است شامل محيط های 
تا  دوچرخه سواری  و  پياده روی  امكان  با  تجاری  و  مسكونی 
ايستگاه ترابری همگانی. هدف از تأكيد بر عواملی همچون 
پياده و دوچرخه از اين جهت است كه بتوان سهم سفرهای 

را به سفرهای  ايستگاه های مترو  يا  نقليه شخصی  با وسيله 
مجتمع های  مراكز  فاصله  كه  به نحوی  كرد  تبديل  پياده5 

مسكونی، اداری و تجاری كمتر از 500 متر باشد.
تلفيق  بر  اساسی  تأكيد   ،  TOD در  گفت  می توان  بنابراين 
كاربری زمين با سامانه ترابری با هدف حداقل رساندن سفر 
است. قسمت مهمی از اين كاربری ها ، مراكز تجاری است . 

)Barker , 2004 :267(

اهداف كيفی، اصول و مزايای توسعه ی ترابری همگانی محور 
)TOD(

1- كارايی مكان
2- تركيب غنی از انتخاب ها 

صرفه  پايدار،  اقتصادی  ارزش  توليد  ها ،  ارزش  جذب   -3
جويی در ترابری، انرژی و حفظ محيط زيست

4-خلق مكان
5- برطرف ساختن تنش ميان گره و مكان

امنيت  و  سالمت  هوا،  كيفيت  )شامل  زيست پذيری   -6
بيشتر،  اقتصادی  سالمت  مناسب،  دسترسی  همگانی، 
از  موارد  اين  پارك ها(  مثل  عمومی  فضاهای  به  دسترسی 

جمله اهداف مهم در طرح TOD  می باشد.
TOD با ايجاد مراكز شهری واجد ويژگی دسترسی به ترابری 
رشد  در جهت  موجود  مراكز شهری  توسعه ی  يا  و  همگانی 
  )Newman & Jeffrey,2006:133( .ها گام بر می دارد BID
يكپارچگی  نوعی  درواقع  همگانی محور  ترابری  توسعه ی 
عملكردی ميان كاربری زمين و ترابری را از راه ايجاد جامعه 
قابل دسترس  ترابری  ايستگاه  و  درآميخته  كاربری  متراكم، 
توسط پياده به وجود می آورد و برای ساختن چنين محيطی 

نيازمند اصول زير است :
1- در فاصله 4 تا 8 كيلومتری از ايستگاه ترابری باشد.

2- توسعه فشرده و متراكم باشد.
3- ايستگاه ترابری با توسعه تراكم باال در مركز و پيشرفت 
و گسترش اين توسعه با تراكم كمتر به سمت بيرون مركز 

احاطه شده باشد.
خرده  تجاری،  كاربری  با  مسكونی  كاربری  تركيب   -4

)2005:101 , Calthrop(

شکل )1( ايده های کالتورپ در مورد توسعه حمل و نقل عمومی مدار   
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فروشی و كاربری خدماتی.
5- تشويق به پياده روی و دوچرخه سواری با پياده روهای امن 

و قابل دسترس.
همراه  به  متراكم  و  فشرده  مسكونی  بلوك های  ايجاد   -6
مسيرهای پياده روی مطلوب، صميمی و راحت با استفاده از 

بازارهای محلی خوب و ايجاد تداوم فضايی خيابان.
7- تركيب اشكال مختلف ساختمان های تجاری، مسكونی، 

اداری، خرده فروشی و در نهايت يك ساختار درآميخته.
از  جامعه  مختلف  گروه های  برای  متنوع  مسكن  ايجاد   -8

نظر درآمد.
9- آفرينش و ايجاد كمربندهای سبز و پارك.

10- ايجاد نشانه های خيابانی و توسعه و بهبود ورودی های 
جذاب.

يكديگر.  به  متصل  همگانی  ترابری  شبكه  ايجاد   -11
  )Litman , 2008 :34(

كاربری  تركيب  با   )TOD(همگانی محور ترابری  توسعه 
تجاری و بقيه كاربری ها دارای مزايای زير است :

منابع  هوشمند  مديريت  شامل  تجاری:  و  اقتصادی   •
همگانی، دسترسی به مشاغل، توسعه تجارت، تأمين مؤثرتر 
باززنده سازی  بلندمدت،  در  ارزش  ايجاد  و  همگانی  خدمات 

مراكز تجاری شهری.
برابری،  و  اجتماعی  عدالت  برقراری  شامل  اجتماعی:   •
امنيت، باال بردن مشاركت عمومی، افزايش سطح خدمات در 
رده های مختلف شهری به ميزان 15 درصد، سرزندگی، نشاط 
و تقويت روحيه جمعی با اختالط مناسب كاربری ها، تقويت 

فضاهای همگانی و اجتماعات محلی.
• ترابری: شامل افزايش استفاده از ترابری همگانی، كاهش 
وابستگی به اتومبيل، افزايش استفاده از دوچرخه و پياده روی، 
كاهش تقاضا برای راه و خيابان، آسان سازی و بهبود جابجايی، 
كاهش حجم سفرهای شهری ، زمينه سازی برای تسهيل در 

مديريت تقاضای ترابری6 ، افزايش دسترسی ها.
با تك سرنشين  كاهش سفر  : شامل  آثار سفر7  و  فوايد   •
تا  همگانی  و  موتوری  غير  سفرهای  افزايش  درصد،   25 تا 
 10 بين  موتوری  نقليه ی  وسيله  با  سفر  كاهش  درصد،   25
ترابری همگانی  برنامه  يكپارچگی  امر  تحقق  درصد،  تا 15 
زمان  انرژی،  در  صرفه جويی  زمين،  كاربری  برنامه ريزی  و 
 Dueker & Martha , 2003( و هزينه های همگانی شهر. 

):82

BIDساختار مفهومی نواحی بهبود کسب و کار
به نظر لورلن هويت8 استاديار در بخش مطالعات و برنامه ريزی 
نهادی   BID يك  ماساچوست،  فناوری  مؤسسه  در  شهری 
نحو خصوصی  به  هنوز  كه  مردم،  در سيطره ی عموم  است 
جهت دهی می شود و مكمل خدمات همگانی در بهبود فضای 
همگانی مشترك است. عالوه بر اين، چنين نهادهايی از نوعی 

آموزه ی كمك به خود تبعيت می كنند كه بدين وسيله يك 
ساز و كار خود – ماليات قهری9 درآمد چندين ساله را تأمين 

)Hoyt&Gopal, 2007:120(.می كند
 BID ،انجمن مديريت مركز شهر كه محل آن در لندن است
اجتماع  و  محلی  قدرت  بين  مشاركت هايی  عنوان  به  را  ها 
كسب و كاری محلی توصيف می كند كه طرح ها و خدماتی كه 
به محيط بازرگانی و قلمرو عمومی سود می رسانند را توسعه 
لحاظ  از  بهبود  كسب و كار  نواحی  می برند.  پيش  به  و  داده 
صاحبان  به وسيله  كه  هستند،  اتكا  خود  محدوده هايی  مالی 
را  آنها  بودن  قانونی  و  اداره می شوند  تجار محلی  يا  امالك 
جغرافيايی  محدوده  وسيله  بدين  تا  می كنند  محرز  دولت ها 
مشخص شده، بهسازی گردد. در تعاريف ديگر، نواحی بهبود 
كه  شده اند  معرفی  مشاركتی  سازوكار  عنوان  به  كسب و كار 
قادرند كمك های الزم برای نگهداری، توسعه و ارتقاء يك 
ناحيه تجاری را جذب كنند. اين مشاركت، كه در آن بخش 
هستند،  سهيم  آن  در  جدی  طور  به  همگانی  و  خصوصی 
ابزاری قوی برای بازسازی است كه می تواند در واحدهای 
نواحی  و  بزرگ  فروشگاهی  مناطق  نظير  تجاری  همسايگی 
تجارت منطقه، خدمات مورد نياز اين مناطق را ايجاد كرده 
و  نگهداری  جذب،  و  محدوده  اقتصادی  توسعه ی  موجب  و 

گسترش تجارت در محدوده شود.
به عالوه در سر تا سر جهان، هيچ قراردادی برای نام گذاری 
استاندارد نواحی كسب و كار وجود ندارد. انگلستان، بخش هايی 
)هامبورگ(  آلمان  و  سيتی(  )نيويورك  متحده  اياالت  از 
اياالت، نام های  اما در ديگر  اصطالح BID را اخذ كرده اند، 
مثاًل  است.   شده  انتخاب  نواحی  اين  برای  ديگری  بسيار 
در   )City Improvement District( شهر«  بهبود  ناحيه   «
 Business( كسب و كار«  بهبود  »حوزه  جنوبی،  آفريقای 
همگانی  بهبود  ناحيه  كانادا،  در   )Improvement District
و  آمريكا  تگزاس  در   )Public Improvement Disrict(
»منطقه بهبود ويژه« )Special Improvement District( در 

)Kumar , 2007 :40( .آريزونا و نيوجرسی آمريكا
در  اساسی  مشتركات  تعاريف مختلف،  بررسی  با  نهايت  در 

اين تعاريف به چشم می خورد:
بهبود  نواحی  مفهوم  موجود،  تعاريف  اغلب  در  آن كه  اول 
فيزيكی  محدوده  يك  معرف  آن كه  از  بيش  كار  و  كسب 
بهسازی  و  مديريت  برای  قوی  مكانيزمی  باشند،  فضايی  و 

محدوده تجاری مشخص هستند.
مشاركت  پايه ی  بر  كسب و كار  بهبود  نواحی  آن كه  دوم 
اين  و  می يابند  تحقق  همگانی  و  خصوصی  بخش های 
مشاركت حاصل توافق كامأل آزاد و داوطلبانه صاحبان امالك 

و تاجران محدوده است.
از  را  خود  مالی  منابع  كسب و كار  بهبود  نواحی  آن كه  سوم 
ماليات اضافه بر سازمانی كه از صاحبان و مستأجران امالك 

واقع در محدوده دريافت می نمايند، تأمين می كنند.
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و چهارم آن كه هدف نواحی بهبود كسب و كار تأمين خدمات 
مورد نياز محدوده به منظور جذب كسب و كارها و مشتريان به 
محدوده و در نهايت رونق تجاری و اقتصادی است. حال اگر 
با ترابری همگانی  از كاربری ها  اين محدوده دارای تركيبی 
مناسب باشد می تواند BID را در رسيدن به اين هدف مهم 

ياری رساند.
در  مجموع »نواحی بهبود كسب و كار«، نواحی ويژه ی تعريف 
)خصوصأ  امالك  صاحبان  موافقت  با  كه  هستند  شده ای 
ايجاد  شهرها  مركزی  مناطق  در  اكثرأ  تجاری(  امالك 
ايالتی  می شوند و مجوزهای قانونی را از دولت های ملی و 
و  مالی مستقل هستند  لحاظ  از  نواحی  اين  كسب می كنند. 
منابع مالی مورد نياز خود را از ماليات اضافه بر سازمانی كه از 
صاحبان امالك مختلف واقع در محدوده اخذ می كنند، تأمين 
می نمايند. در حقيقت، هدف از ايجاد نواحی بهبود كسب و كار، 
ايجاد مكانيزم مالی منعطف برای ارتقاء و بهبود كيفيت زندگی 
و تجارت در ناحيه ای مشخص به وسيله جلب مشاركت های 
همگانی و خصوصی است كه در نهايت به جذب كاربری های 
تجاری مختلف و نيز مشتريان و خريداران به محدوده و رونق 

)Mitchell , 2009 :202( .اقتصادی خواهد انجاميد

)BID( فعالیت های نواحی بهبود کسب و کار
جو  بهبود  جهت  در  خدماتی  شامل  BID ها،  فعاليت های 

اقتصادی و ارتقاء كيفيت زندگی، تشويق ساكنان به حمايت از 
كسب و كارهای باقی مانده و ارائه خدمات مكمل به واحدهای 
تجاری در ناحيه BID می باشد. برخی از اين فعاليت ها عبارتند 

از:
حفاظت: شامل خدماتی مانند جمع آوری زباله، پاك كردن 
در  برف  كردن  پاك  پياده روها،  شستن  گرافيتی،  نقاش های 
صورت لزوم، هرس كردن درختان و كاشتن گل و گياه در 

فضاهای عمومی. 
در  گشت زنی  جهت  ويژه  مأموران  به  كارگيری  امنیت: 
محدوده و ايجاد امنيت بيشتر، استفاده از سامانه های امنيتی 

الكترونيكی، ارتباط مستمر با نيروی پليس شهر.
فضاهای  كاهش  تجارت:  و  کار  و  کسب  توسعه ی 
مشوق های  ارائه  مختلط،  كاربری های  ارتقاء  خالی،  تجاری 
توسعه  و  جديد  تجاری  واحدهای  برای  وام  مانند  اقتصادی 

آنها.
بازاريابی مصرف کننده: سازماندهی جشنواه ها، افزايش 
 BID تبليغات گروهی، توليد نقشه ها و خبرنامه ها برای ناحيه
از   BID از  تصور  افزايش  تجاری،  واحدهای  عالئم  بهبود   ،
افزايش  برای  كسبه  موافقت  و  تبليغاتی  رقابت های  طريق 

ساعات كار برای ارائه خدمات مورد نياز مراجعه كنندگان.
اعانه، خدمات خيرخواهانه،  خدمات اجتماعی: گردآوری 
جوانان  به  خدمات  ارائه  و  بی خانمان ها  به  خدمات  ارائه 

شکل )2( نمونه ای از فعالیت های نواحی بهبود کسب و کار
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)شكل2(.
پياده روها،  مديريت  شامل  همگانی:  فضاهای  قوانین 
مناسب  نقليه  وسايل  ارائه  خيابانی،  نمايشات  و  گردها  دوره 

جهت بارگيری و تخليه ی بار.
مديريت حمل و نقل و پارکینگ: ارتقاء فضاهای پارك 
، و همچنين فراهم آوردن ايستگاه های مناسب وسايل نقليه 

عمومی.
ايجاد  ساختمانی،  نماهای  مديريت  شهری:  طراحی 

سامانه ی نور پردازی در هماهنگی با شهر.
زيبا شناختی و  از لحاظ  ارتقای محدوده  بهبود سرمايه: 
تقويت دعوت كنندگی بيشتر به وسيله عملياتی نظير همكاری 
راحتی  برای  با مسئوالن شهر در نصب چراغ های روشنايی 
زباله  سطل های  و  شهری  كيوسك های  نصب  پياده روها، 
دوچرخه،  مسير  ايجاد  گياهان،  و  درختان  كاشت  تزيينی، 

مبلمان شهری و بازسازی نماها.
نمايش  درختان،  از  نگهداری  و  كاشت  منظر:  طراحی 

گل های فصلی در ناحيه BID، ساختن سنگ فرش مناسب.
صاحبان  طرف  از  BID ها  حمايتی:  سیاست های 
كسب و كار با مقامات محلی و دولتی مشورت كرده و تالش 
به  منجر  كه  سياست هايی  از  الزم  حمايت های  تا  می كنند 
ايجاد سود برای محدوده تجاری می انجامد را به دست آورند. 
يكی از اين سياست های حمايتی ايجاد مراكز ترابری همگانی 

)Kumar , 2007 :40( .محور است

ويژگی ها و اصول ساختاری نواحی
 بهبود کسب و کار

رأی گيری همگانی  فرآيند  در  بهبود كسب و كار  نواحی   -  
امكان ايجاد پيدا می كنند.

هيأت  توسط  كسب و كار  بهبود  نواحی  اداره  و  هماهنگی   -
مديره ناحيه كه اعضای آن در بيشتر موارد انتخابی و در موارد 

اندكی انتصابی هستند، صورت می گيرد.
انتفاعی  غير  مكانيزم  و كار،  بهبود كسب  نواحی  ساز وكار   -

است كه برای دوره های سه تا پنج ساله تأسيس می شود.
از  اندكی  - نواحی بهبود كسب و كار كوچك شامل تعداد 
بلوك های شهری هستند كه خدمات بهسازی كوچك مقياس 
و سرمايه بر مانند كاشت درختان ، تأمين روشنايی معابر و ... 

را ارائه می دهند.
كسب و كار  بهبود  نواحی  آمده  دست  به  اطالعات  براساس 
زمانی ايجاد می شوند كه نياز به آنها در ناحيه تجاری مورد 
تنها  كسب و كار  بهبود  ناحيه  تشكيل  و  شود  احساس  نظر 
راهبرد و به بيان ديگر، راهبرد بهينه برای جلوگيری از زوال 

ناحيه مذكور باشد.
و بخش های  معين  در حوزه ای  به كسب و كارها  BID ها   -
تجاری امكان می دهد تا خدمات مازادی را كه می خواهند در 
آنها سرمايه گذاری كنند برگزينند و نيز محيط تجارت خود را 

بهبود بخشند.
در  اثرگذاری  قدرت  محلی  كسب و كارهای  به  BID ها   -

تغييراتی را می دهد.
كار  غيرانتفاعی10  مشاركتی  سازمان های  توسط  BID ها   -

می كنند.
-قدرت های محلی نقش تسهيل گری مهمی بازی می كنند 
هستند.                   قانونی  مسئوليت های  به  متعهد  خاص  به طور  و 

)New York City ,2004 :298(

 BID منافع حاصل از اجرای
منافع اقتصادی و اجتماعی

• رفاه اقتصادی و رشد اقتصادی در ناحيه ايجاد می كند.
توسعه  باعث  و  می كند  جذب  را  درونی  گذاری  سرمايه   •

اقتصاد و تجارت می شود.
• مزايای منطقه ای رقابتی به دست می دهد.

• رفاه اجتماعی ايجاد می كند ، كيفيت زندگی را باال می برد.
باال  را  همگانی  و  خصوصی  بخش  ميان  در  مشاركت   •

می برد.
• مسئوليت پذيری اجتماعی همكارانه را تشويق می كند.

پروژه های  و  خدمات  برای  ادامه پذير  سرمايه گذاری   •
سرمايه ای را فراهم می كند.

• معنايی مثبت از مكان و احساس بهتری از ايمنی و رفاه 
می آفريند.

کسب و کارها و مالکان:
• تعداد افراد وارد شده برای خريد را باال می برد.

• گذر و خريد مشتريان را افزايش می دهد و می تواند منجر 
به افزايش سود شود.

• هزينه ها را كاهش می دهد.
• برای پاسخ به مشكالت بخش های منفرد منعطف است.

•به كسب و كارها صدايی محلی می دهد.
• محيطی جذاب تر برای شاغالن ايجاد می كند.

• نسبت به كسب و كارهای كوچك تر انصاف دارد.
• نظامی منصفانه است، برای كسانی كه سرمايه گذاری 

می كنند و سود می برند، سوء استفاده گری ندارد.
• می تواند برای انجام يك فعاليت پيش از سرمايه گذاری در 

آن رأی و تصميم بگيرد.

قدرت های محلی:
• مديريت بخش خصوصی و مهارت های سازمانی را كنترل 

می كند.
• موجب فهم بيشتری از نقش انجمن های محلی می شود.

• سرمايه گذاری های دوام پذير و جديدی فراهم می كند و از 
ديگر منابع دور نمی ماند.

• دارای حمايت تجاری است.
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موجرها:
• به رشد ارزش سرمايه كمك می كند.

• ارزش اجاره ای اموال و ناحيه را باال می برد.
• مطلوبيت منطقه را باال می برد و مالكان را به خود جذب 

می كند.
• در بازرگانی رشد ايجاد می كند كه بر اجاره های گردش 

محور اثر می گذارد.
 Mitchell( .موجب پيوند های مثبت با شهرداری می شود •

), 2009 :202
  BID و TOD با توجه به مفاهيم و مطالبی كه در رابطه با
ارائه شد، می توان وجوه مشترك و ارتباطی ميان اين دو را به 

صورت زير بيان كرد.

حوزه های  در    BID و   TOD بین  مشترک  وجوه 
مرکزی شهرها

- هر دو به مشاركت مردم متكی هستند.
تكيه  منافع شخصی  مقابل  در  عمومی  منافع  به  دو  هر   -

دارند.
- هر دو نگاه مكان محور دارند.

- هر دو در مورد كاركردهای نوين برای توسعه ی بهتر شهر 
تكيه دارند.

و  دارد  ترابری  از  استفاده  برای  بر همكاری  تكيه   TOD  -
BID تكيه بر همكاری برای اداره مالی و همگانی مركز شهر 
و يا بخش هايی از فضاهای همگانی و تجاری شهر را دارند.

- هر دو به عدالت، برابری و كارايی بيشتر نواحی تجاری 
تكيه دارند. 

لذا می توان TOD را طراحی نمود كه در مراكز شهرها ايجاد 
شده و اصول BID در آن رعايت شوند و دارای خصوصيات 

زير باشند:
- براساس مشاركت اجتماعی و نهادی برای اداره مردم نهاد 

باشد. 
و  توسعه  برای  مستقلی  منابع  از  بهره برداری  در  سعی   -

اصالح امور همگانی و ماليات را داشته باشد.
-  منابع آن توسط مردم تأمين گردد. 

- انگيزه ی آن، كارآمدی فضای خرد شهری خواهد بود. 
- ترابری همگانی خودگردان و تراكم فضايی، تنوع فعاليت و 
كاربری، كارايی و رونق تجاری و اقتصادی خصوصيات اصلی 

اين فضای خرد شهری است.
آن  در  پياده روی  و  دوچرخه  توسط  دسترسی  به  تشويق   -

صورت می گيرد. 
با  و  مرغوب  و كاالهای  مناسب خدمات عمومی  - عرضه 

قيمت مناسب خرده فروشی.
و  دسترسی  در  صرفه جويی  انرژی،  در  صرفه جويی   -  

ارتباطات و ترابری. 
تجاری  واحدهای  كنار  در  كه  واحدهای مسكونی  تراكم   -

تعريف شده است.
و  همگانی  ترابری  مراكز  حول  در  فضايی  استقرار   -
شهری.  اتوبوس های  يا  مترو  مثل  ايستگاهی  مجتمع های 

)New York City City ,2004 :298(
- سازگاری با سنت های شهرنشينی در ايران 

تجربه ی توسعه ی شهری در ايران، 
سنت شهرنشینی ايرانی

•از دهه ی 1340 به همراه توسعه ی شهرها از طريق رشد 
شبكه های ترابری، مشكالت اصناف و بازار سنتی را در توزيع 
محدود نمايان تر و نياز به تغييرات در نحوه ی  توزيع را بيشتر 
حوزه های   به  دسترسی  و  ترابری  توسعه ی  همچنين  كرد، 
خريد بزرگ تر از جمله فضاهای جديد خريد و فروشگاه های 
حوزه های  داد.  قرار  تهديد  مورد  را  محليت  انديشه  بزرگ 
همگانی جديد و مدرن خريد برای حل مشكالت روز افزون 
توزيع در اقتصاد شهری ايجاد شدند. طبقه متوسط جديد كه 
اثر گسترش شهرنشينی رشد  در  و 1350  در دهه ی 1340 
كرده بود از اين فضاها بيشتر استفاده می كردند. بدين لحاظ 
فضای اجتماعی همگانی جديدی برای خانواده ها اعم از زنان 

و جوانان خلق شدند.
• در دوران پهلوی اول با ساخته شدن خيابان ها و بلوارها، 
مغازه های خيابانی توانستند اجناس خود را در معرض بازديد 
اين كار موجب نوعی رفتار  و فروش مشتريان قرار دهند و 
و  شهری  خيابان های  در  گردش  در  شهرنشينان  اجتماعی 

خريد و احيانأ نوعی تفريح و تفرج گرديد.
ايران  جامعه ی  نودرآمدسازی  كه  دوم  پهلوی  دوران  در   •
شدت بيشتری يافت، تغييرات عمده ای در ساختار شهرهای 
ايران پديد آمد و مراكز خريد و خيابان هايی كه انواع كاالها 
فرهنگی  كاالهای  حتی  و  خانگی  وسايل  و  پوشاك  از  اعم 
مثل كتاب را در معرض ديد و فروش قرار می دادند به وجود 
آمدند. خيابان های شاه آباد و الله زار از اين دست بودند. اين 
پديده همواره در تضاد منافع با شيوه ی سنتی خريد و فروش 

در بازارها و محالت سنتی شهرها بود.
•  لكن به تدريج راسته های خيابان و مراكز خريد خاص در 
اطراف خيابان ها در شهرهای بزرگ شكل گرفتند و با توجه 
جامعه  مدرن سازی  اثر  در  مردم  زندگی  سبك  در  تغيير  به 
ايران تقاضای جديدی در گروه های اجتماعی متوسط و باال 
به وجود آمد كه در مغازه های خيابان ها پاسخ داده می شد نه 
در بازارهای سنتی شهرها، در خيابان ها و گره گاه های شهری 
مراكز خريد بزرگ تری شكل گرفت كه شامل فروشگاه های 
بزرگ و متوسط و كوچك بودند. اين فروشگاه ها به گسترش 
مدگرايی  يا  تجمل گرايی  شدن،  مردم ساالر  نام  به  پديده ای 

كمك كردند.
• فروشگاه های بزرگ در ايران مثل فروشگاه های فردوسی 
توسعه  دركنار  بزرگ  شهرهای  و  تهران  در  زمين  ايران  و 
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شهری، توسعه ی ترابری، تغييرات در ساختار شهری، ايجاد 
بلوارهای بزرگ و پاساژها رشد كردند. ) مشهدی زاده ، 1389 

)22-279:
همه ی اين مراحل در توسعه ی شهری ايران نشان می دهد 
به عنوان  تراكم تجاری در مراكز شهری  از  روز  به  روز  كه 
قلب تپنده شهرها كم شده و برای احيا اين فضاهای شهری 
شهری  مركز  در  TOD ها  ايجاد  راهكار  مهم ترين  اجتماعی 

است كه BID در آن به اجرا درآيد.
نتیجه گیری 

كارا  روش  يك   BID روش  شده  ذكر  مطالب  به  توجه  با 
برای باززنده سازی مراكز شهری تجاری رو به افول به شمار 
موقعيت  است  قادر    BID منعطف  مالی  سامانه ی  می رود. 
كيفيت  افزايش  سبب  و  داده  بهبود  را  محدوده  اقتصادی 
جذب  در  BID ها  چنانچه   گردد.  شهری  مراكز  در  زندگی 
سرمايه ها موفق عمل نمايند، در مرحله بعدی طراحان شهر و 
 TOD برنامه ريزان می توانند با ارائه طرح های جديد از جمله
اقدامات مهمی را برای مراكز تجاری به منصه ظهور برسانند. 
با  ادغام  از طريق  زيبا  و  پويا  پاكيزه،  تجاری  ناحيه ی  ايجاد 
پايدار،  و  سالم  ترابری  داشتن  حين  در  ديگر  كاربری های 
متكی  بودن به منابع مالی پايدار، افزايش مشاركت مردم در 
تصميم گيری های شهری، كاهش سفرهای شهری و درنتيجه 
خيابان های  زيست محيطی،  مالحظات  هوا،  آلودگی  كاهش 
تجاری فعال با امكان پياده روی، ايجاد حس مكان، تحرك 
بيشتر برای اقشار اجتماعی، ذخيره سازی هزينه های عمومی  
می باشد.  طرح  اين  مزايای  جمله  از  ديگر  موارد  بسياری  و 
مراكز  احيا ی  به  مربوط  سازمان های  مشكالت  به  باتوجه 
شهری راهكار TOD همراه با اجرای BID، سامانه ای خودكفا 
را برای احيا ی مراكز شهری و نواحی تجاری در اختيار مردم 
و مسئوالن قرار می دهد. و درنهايت با توجه به اينكه مردم 
از نواحی تجاری با فضاهای امن، پاكيزه، زيبا ومهم تر از همه 
نزديك به مراكز مسكونی خود و با داشتن قابليت پياده روی و 
يا داشتن سامانه ی ترابری همگانی قوی و كارآمد بيشتر لذت 
می برند، می توان از اين روش برای افزايش حضور پذيری و 

تعلق خاطر به مراكز شهری استفاده كرد.
پی نوشت

1- (TOD) Transit Oriented Development

2- (BID) Business Improvement District

3- Calthrop

4- server

5- Bike and Ride

6- TDM

7- Travel Impact

8- Lorlen Hoyt

9- Compulsory Self - Taxing

10- Non- For-Profit Partnershiip Organizations 
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 بررسی و تحلیل ترابری و نظام ارتباطات شهری 
در منطقه 15 تهران

منظور  به  ترابری  شبكه ی  تحليل  هدف  با  حاضر  »رساله 
 15 منطقه  در  همگانی  ترابری  سامانه های  كارايی  افزايش 
شهرداری تهران تهيه شده است. رساله همچنين در پی پاسخ 
اين پرسش ها است: آيا سامانه های ترابری همگانی در منطقه 
جوابگوی تعداد سفرها می باشند و همزمان با ساخت مترو چه 
تغييراتی در شبكه  ايجاد می شود و چه تأثيری بر نقش ساير 

انواع ترابری خواهد گذاشت؟«
اين پايان نامه با درونمايه ی ياد شده در پنج فصل تنظيم و 
تدوين شده است. با وجود اين می توان محتوای اين فصول 
بندی كرد: چارچوب نظری  را در چند بخش كلی تر تقسيم 
و  تحول  سير  و  شهری  ارتباطات  نظام  و  ترابری  تحقيق، 

تكامل آنها و ارزيابی عملكرد ترابری همگانی. 

اين  در  است.  پايان نامه  آغازگر  پژوهش،  نظری  چارچوب 
پژوهش مسأله ی مورد نظر نگارنده اين گونه طرح شده است.  

مقدمه
در  است كه  از عمده مسائلی  يكی  ترابری  در عصر حاضر 
ديگر  عبارتی  به  و  دارد  اساسی  نقش  جامعه  افراد  زندگی 
اجزای الينفك زندگی  از  ترابری يكی  اذعان كرد،  می توان 
ناراحت كننده ترين  طبعًا  و  محسوس ترين  شايد  است.  امروز 
باشد كه به علت  بعد مسئله ی ترابری؛ اتالف وقت و پولی 
عدم كارايی حركات و جابه جايی های روزانه مردم و كاال كه 
خود از راه بندان ها و دشواری های دسترسی ناشی می شود، 
بعد  نيز،  موتوری  نقليه ی  وسائل  سرو صدای  آيد.  به وجود 

 الناز مرسلی*

* پايان نامه ی كارشناسی ارشد جغرافيا و برنامه ريزی شهری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شهرری
استادان راهنما: دكتر مجيد ولی شريعت پناهی ، دكتر اكبرقويدل
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ديگری از مسائل ترابری شهری را تشكيل می دهد در مورد 
مسئله ی سر و صدا، چنين نتيجه گيری به عمل آمده است كه 
ترافيك جاده ای در شرايط حاضر از عمده ترين منابع مزاحمت 
مقايسه  قابل  آن  با  ديگری  شنيداری  مزاحمت  هيچ  و  بوده 
منظور  به  بايد  ترافيك  مهندسان   .)1367 )بروتون،  نيست 
درك  را  پنهان  )تقاضای  اساسی  اصول  بهتر،  برنامه ريزی 
جاده های  اگر  كه  است  معنی  اين  به  پنهان  تقاضای  كنند. 
بيشتری ساخته شود، به دنبال آن تعداد رانندگان و مسافران 
بيشتر می شود، تا آن جا كه ترافيك به حد متراكم می رسد. 
شهر  ترافيك  تراكم  كه  نهاد  براين  را  فرض  بايد  بنابراين 
حل شدنی نيست. هر چه دسترسی ها آسان تر شود، كاربری 
زمين تشديد و رانندگی بيشتر شده تا آنجا كه مجدداً تراكم 
از  درون شهری  ترابری  )صادقی،1380(.  برسد  خود  حد  به 
می باشد،   15 منطقه  شهری  مديريت  سيستم  اصلی  عناصر 
كه زمينه ی تحرك و پويايی منطقه را فراهم كرده است و 
منطقه  فرامنطقه ای،  نقش  همچنين  و  زياد  وسعت  دليل  به 
زياد وسائط  با حجم  باربری ها و گاراژها  زياد  تعداد  با وجود 
زياد  جمعيت  به  توجه  با  و  است  مواجه  جابه جايی  و  نقليه 
تهران  مناطق شهر  ترين  پرجمعيت  از  يكی  كه  منطقه  اين 
)پنجمين منطقه( است، جابه جايی اين جمعيت كثير با شرايط 
موجود، تسهيالت ترابری درون منطقه ای گسترده تری را نياز 
دارد. جمعيت فوق در حدود 11/000/000 سفر در سال توليد 
می كنند كه در جای خود قابل اهميت است. در واقع بين رشد 
جمعيت و عدم برنامه ريزي علمي و جامع و مشكالت عديده 
نظير ناكارايی سامانه ترابری همگانی رابطه وجود دارد. لذا با 
توجه به گسترش جمعيت در منطقه 15 و افزايش فاصله ی 
بين نقاط مختلف جاذب و مولد سفر استفاده از وسايل نقليه 
شده  منجر  وضعيت  اين  است.  شده  تبديل  ناگزير  امری  به 
نقليه  وسايل  زياد  نسبتًا  تراكم  با  منطقه  معابر  از  بسياری  تا 
روبرو شوند؛ كه توجه به معقوله ی ترابری همگانی در منطقه 
را حائز اهميت كرده است. از طرفی طرح هندسی نامناسب 
همچنين  و  منطقه  در  جديد  معابر  احداث  محدوديت های  و 
كمبود و فرسودگی وسايل نقليه ی همگانی و وجود سطوحی 
پوشش  فاقد  معابر،  و عرض كم  فرسوده  بافت  دليل  به  كه 
نقليه  وسايل  تردد  امكان  هستند،   مناسب  همگانی  ترابری 
است.  ساخته  مواجه  مشكل  با  را  اتوبوس  قبيل  از  همگانی 
بنابراين برنامه ريزی شبكه راه های درون منطقه و همچنين 
ترابری  سامانه ی  تقويت  و  منطقه  درون  ترابری  در  بهبود 
های  گام  از  منطقه  در  ترافيك  كاهش  منظور  به  همگانی 

اساسی می باشد )شهرداری منطقه 15 تهران(.

مبانی نظری
است.  شهری  توسعه ی  اركان  مهمترين  از  يكی  ترابری 
ترابری پايدار شهری درواقع حركت روان وسايل نقليه، مردم 
محيط  پايداری  و  مردم  آسايش  مستلزم  كه  كاالهاست  و 

به كارگيری  و  توسعه  است.  تالش  و  هزينه  مطلوب ترين  با 
برنامه ريزی های  در  كارآمد  همگانی  ترابری  سامانه های 
استفاده ی  است.  اجتناب ناپذير  امری  پايدار  شهری  ترابری 
رشد  روند  فناوری،  نوع  از  فارغ  سيستم ها  اين  از  بهينه 
نموده و  را متوقف  نقليه شخصی  از وسايل  استفاده  بی رويه 
به  )احمدی،1386(.  باعث می شود  را  انرژی  كاهش مصرف 
بيان ديگر اين نوع ترابری عبارت است از مجراهای انطباق 
يافته ای كه به همراه فضاهای انطباق يافته چارچوب كالبدی 
از طريق  فضاها  اين  بين  و  داده  تشكيل  را  سيستم شهری 
درون  متقابل  روابط  ترابری(  )شبكه های  مذكور  مجراهای 
مجرايی يا درون شبكه ای را ايجاد می كند )شهيدی، 1369(. 
كه  است  مسيرهايی  شامل  شهری  ترابری  شبكه ی  در واقع 
سامانه های ترابری همگانی و خصوصی، از آن عبور می كنند 
و تمام راه ها و جاده های با اهميت را شامل می شود )عربانی، 
1383(. با توجه به مطالب مذكور راه ها عامل ارتباط دهنده ی 
اهميتشان  نظر  اين  از  و  می باشند  شهر  مختلف  تأسيسات 
بين  معمواًل  است.  مالحظه  و  توجه  قابل  شهرها  سطح  در 
و  راه ها  به  اختصاص  شهری  سرانه های  از  درصد  تا30   25
شبكه های ارتباطی دارد. سطح دسترسی در راه های شهری 
نقطه ی  دو  بين  جمعيتی  مراكز  دسترسی  ميزان  به  بستگی 
مبدأ و مقصد مسير دارد. مثاًل كوچه ها و خيابان های شهری 
محلی  راه های  هستند.  برخوردار  بااليی  دسترسی  سطح  از 
بيشترين و آزادراه ها كمترين سطح دسترسی را دارند. بنابراين 
دسترسی در مقابل جابه جايی و حركت مفهومی عام است، 

بنا به مورد، غالبًا يكی از معانی زير به كار می رود. 
الف( تعداد تقاطع های هم سطح راه

ب( امكان پذيری و آسانی ورود و خروج ترافيك موتوری
 ( همگانی  ترابری  شبكه های  ايستگاه های  به  نزديكی  ج( 

شركت مهندسی صدق جويان، 1376(
راه  درجات  از  يكی  بيانگر  ترتيب  به   C و   B و   A نقاط 
می باشند. با توجه به نمودار باال، حجم ترافيك از باال به پايين 
افزايش می يابد.  كاهش و سطح دسترسی از چپ به راست 
حجم  با  راه  از  درجه ای  دهنده ی  نشان   A نقطه  بنابراين 
 ،A نقطه  و سطح دسترسی كم می باشد. پس  باال  ترافيك 
می تواند بيانگر آزادراه باشد. نقطه B حجم ترافيك كمتری 
بنابراين  است.  بيشتر  نيز  آن  دسترسی  سطح  و  دارد   A از 
نقطه B می تواند بيانگر راه اصلی باشد. نقطه ی C می تواند 
بيانگر راه محلی يا روستايی باشد )مهديان،  1389(. با توجه 
به مطالب پيشگفته عملكرد جاده ای وسائط نقليه اساس خط 
مشی های طراحی راه و تحليل ترافيكی را تشكيل می دهد. 
سرعت  كاهش  و  افزايش  خطوط،  طول  تعيين  مثال،  برای 
اساسی  درك  به  همگی  جاده ها  شيب  حداكثر  آزادراه ها،  در 
عملكرد  همچنين  دارد.  بستگی  نقليه ی  وسيله  عملكرد  از 
وسيله نقليه در انتخاب و طراحی ابزار كنترل ترافيك، تعيين 
چراغ  سامانه های  كنترل  و  زمان بندی  مجاز،  سرعت  حدود 



69سال پانزدهم/ شماره 121

می باشد.  زمينه  اين  در  اصلی  مالحظات  از  يكی  راهنمايی 
مطالعه عملكرد وسائط نقليه دو وظيفه مهم را بر عهده دارد. 
نخست، طراحی راه و عملكرد  ترافيكی آن، دوم آن كه برای 
به دست آوردن آثار توسعه ی فناوری های وسيله ی نقليه در 
خط مشی های طراحی راه، مبانی الزم را به وجود می آورد 

)مسعود نژاد، 1389(. 

       

           
                        

                    

 A 

B 

C 
ک

حجم ترافي
 

 سطح دسترسی
نمودار 1- حجم ترافیک بر حسب سطح

     )ماخذ: مهديان ، 1389(

موقعیت جغرافیايی منطقه
منطقه 15 شهرداری تهران يكی از مناطق بيست و دو گانه 
شهر  اين  شرقی  جنوب  درگوشه  كه  است  تهران  شهرداری 
با  از غرب  با مناطق 12،14  از شمال  اين منطقه  قرار دارد. 
منطقه 16 و از شرق به حريم استحفاظی و از جنوب با منطقه 
20 دارای مرز مشترك بوده و حد شرقی آن را مرز محدوده 
قانونی و حريم استحفاظی شهر تهران تشكيل می دهد بخشی 
از محدوده ی منطقه نيز در حريم شهر واقع است كه شامل 
نواحی قيام دشت و خاورشهر است كه در سال 77 به محدوده 

منطقه افزوده شده است.)شهرداری منطقه 15 تهران(

يافته ها: 
شکل 1 - اجزای مختلف حرکت و ارتباط آن ها با يکديگر

 

 تجمع

 پايان حرکت  

 توزيع

 انشعاب

 حرکت اصلی

)ماخذ: آيین نامه طراحی راه های شهری، 1374(

نقشه 1-  منطقه 15 تهران و حريم استحفاظی آن

ماخذ: )شهرداری منطقه 15، معاونت طرح و منطقه، 
مديريت برنامه ريزی و بودجه(

تحلیل رابطه حمل و نقل و شبکه ارتباطی 
با گسترش جمعيت منطقه و افزايش فاصله بين نقاط مختلف 
برای  نقليه  وسايل  از  استفاده  منطقه،  از  مولد سفر  و  جاذب 
ناگزير تبديل شده  افراد و شهروندان به امری  جابجا كردن 
است. با گذشت زمان و افزايش درصد خانوارهايی كه مالك 
سفرهای  برای  خانوارها  از  بخشی  هستند،  شخصی  خودرو 
می كنند.  استفاده  شخصی  خودروهای  از  خود  روزانه  كوتاه 
با تراكم  از معابر منطقه  تا بسياری  اين وضعيت باعث شده 
توجه  با  ديگر  سوی  از  شوند.  روبرو  وسايل نقليه  زياد  نسبتًا 
به كمبود فضای مناسب و محدوديت هايی كه برای احداث 
ساماندهی  و  برنامه ريزی  دارد،  وجود  منطقه  در  جديد  معابر 
اصلی ترين  بيشتر،  بهره وری  جهت  در  موجود  تسهيالت 
در  تالش  و  همگانی  ترابری  سامانه ی  توسعه ی  راهكارها، 
سيستم  اين  توسط  روزانه  سفرهای  درصد  افزايش  جهت 
ارتباط مسائل مختلفی مطرح خواهد شد، كه  اين  در  است. 
قبيل  از  مواردی  بهبود  در جهت  منطقه مسئوالن  در سطح 
دارا  و  مؤثر  پوشش دهی  سرويس،  سطح  و  خدمات  كيفيت 
بودن برنامه زمانبندی مناسب جهت افزايش درصد مسافران 
استفاده كننده از سيستم ترابری همگانی هستند. همچنين با 
از وسائط  استفاده كننده  به سه متغيير، حجم جمعيت  توجه 
مقصد  و  مبدأ  مسير  طول  و  معابر  عرض  همگانی،  ترابری 
موجود در سطح منطقه نوع وسيله جابجا كننده ی شهروندان 
در منطقه تعريف می شود كه در اين موضوع تا حدودی در 
اين منطقه پوشش دهی شده است، به گونه ای كه هر شهروند 
با پياده روی به طول حداكثر 300 متر به يك روش ترابری ) 
اتوبوس، مينی بوس، تاكسی ( دست پيدا می كند و از آن نقطه 
فرا منطقه ای  يا  منطقه ای  می تواند  كه  سفر  نوع  به  توجه  با 
باشد نوع ترابری تعريف می شود. بدين منظور به جهت بافت 
بخش  دو  به  منطقه  اين  در  شده  تعريف  خطوط  مسكونی، 
تقسيم می شوند يك بخش خطوطی كه به صورت منطقه ای 
را  بوده كه شهروندان  دارای مسيرهای كوتاه  و  عمل كرده 
نقطه  به  نقطه  يك  از  مقصد  و  مبداء  صورت  به  منطقه  در 
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صورت  به  می تواند  مقصد  نقطه  كه  می نمايد  منتقل  ديگر 
تاكسيرانی  مسير  مثال  عنوان  به  نمايد.  عمل  محلی  كاماًل 
محلی  صورت  به  كاماًل  كه  طيب  خيابان  انتهای  و  ابتدا 
به صورت  كه  هستند  خطوطی  ديگر  بخش  می نمايد.  عمل 
فرا منطقه ای عمل می كنند و دارای مسيرهای طوالنی بوده 
در  متمركز  پايانه های  به  خطوط  اين  مقصد  حال  در عين  و 
منطقه منتهی می شود و از اين پايانه ها شهروندان به صورت 
فرا منطقه ای عمل می كنند. بدين جهت در اين منطقه چهار 
محدوده  در  تاكسيرانی  پايانه  سه  و  فعال  اتوبوسرانی  پايانه 
پل بسيج به صورت فرا منطقه ای عمل می نمايند. همچنين 
با توجه به راه اندازی دو خط BRT ، حجم قابل توجهی از 
از اين دو خط ويژه به منظور دسترسی به مناطق  مسافران 
شمال و شرق و مركز و غرب شهر تهران استفاده می نمايند. 

تحليل تقاضای آينده حمل و نقل منطقه 
رويارويــی با تقاضای فزاينده ســفرهای موتوری با در نظر 
داشــتن روند رشد مالكيت خودرو، مســتلزم تدابير كافی در 
جهت ســوق دادن تقاضا به سمت گونه های ترابری همگانی 
اســت در حقيقت رشــد خودروها  به عنوان مهمترين دليل 
حجم ترافيك و همچنين تاثير آن بر ايمنی راه ها قابل توجه 
است. گفته شــده تعداد كل خودروهای سواری شخصی بين 
سالهای 1375 تا 1390 افزايش يافته كه بيشتر اين افزايش 
در ســالهای اخير بوده است. حتی با تشــديد عوامل محدود 
كننده، استفاده از خودرو، مانند توسعه محدوده ممنوعه طرح 
ترافيك، زوج و فرد كردن و نوســازی ناوگان اتوبوســرانی، 
قطعًا گزينه ی توسعه ی يك شــبكه ی ريلی شهری اجتناب 
ناپذير می باشــد. تا ســال 1409 ه.ش. انتظار می رود حجم 
وسيعی از سفرها با ترابری همگانی شامل اتوبوسرانی و ريلی 
شهری پاسخگويی شود . بنابراين انتظار می رود سهم ترابری 
همگانی در منطقه به 70 درصد كل سفرهای موتوری برسد. 
اين به معنای يك تغيير بزرگ نســبت به وضع كنونی است. 
در نظر گرفتــن روندهای آتی در تقاضــای ترابری جمعيت 
پيشنهاد تركيب مناســب خطوط ريلی كه با ساختار تقاضای 
منطقه مطابقت داشــته و زمان سفر ساكنان منطقه را بهينه 
نمايد امری ضروری است. از جمله هدف ها و قواعد مربوط به 
شبكه ی ريلی در حال احداث می توان به موارد زير اشاره كرد: 

-  پشتيبانی منطقه ای و اقتصادی 
- يكپارچه سازی گونه های ترابری و ارتباطات بيرونی 

- بهينه سازی ساخت 
- سطح سرويس مناسب 

تحليل عملكرد آينده خط 6 مترو 
در نظــر گرفتن روزهــای آتی در تقاضــای ترابری جهت 
پيشــنهاد خطوط ريلی كه با ســاختار تقاضا مطابقت داشته 
و زمان ســفر ســاكنان منطقه را بهينه نمايد امری ضروری 
اســت. به عنوان يك واقعيت غير قابل انكار ســامانه ترابری 

بايد نه تنها پاســخگوی تقاضای فزاينده مسافران خود باشد 
بلكه پاســخگوی تقاضای ناشی از وســيع تر شدن محدوده 
آن در حريــم نيز بــوده. لذا در حال حاضــر خطوط مترو در 
سطح منطقه وجود ندارد و ســاكنان منطقه چنانچه خواستار 
بهره برداری از مترو باشند. بايد با طی مسير به سمت ايستگاه 
ترمينال جنوب و ايستگاه شوش )متعلق به شهرداری منطقه 
12( سبك ترابری خود را كه استفاده از مترو جهت سفرهای 
فرامنطقه ای اســت را تعريف كنند. خط 6 متروی منطقه در 
حــال احداث می باشــد. اين خط به طــول 31 كيلومتر و با 
27 ايســتگاه پس از شــروع از منطقه ی دولت آباد در جنوب 
شرقی تهران در نهايت  به شهرك كن و منطقه ی سولقان در 
شمال غربی تهران منتهی می شود. اين خط دارای يك پايانه 
در جنوب خط و پاركينگ در انتهای شــمالی خط می باشــد، 
ميانگين فاصله ما بين دو ايســتگاه حدود 1100 متر اســت 
)شــركت راه آهن شــهری تهران و حومه،1390(. توجه به 
اين نكته حائز اهميت اســت كــه در منطقه روزانه 436925 
سفر توســـط انواع وسائط ترابری همگانی از قبـيل اتوبوس، 
مينـــی بوس، تاكسـی صـورت می گيرد. كه به نظر می رسد 
حجم زياد ســفر در منطقه نيازمند يك دگرگونی جهت ايجاد 
تسهيالت بهتر برای شهروندان است با راه اندازی مترو بخش 
وســيعی از جمعيت جهت سفرهای فرا منطقه ای خود، خطوط 
ريلی را ترجيح می دهند و ساير خطوط نيز نسبت به قبل تغيير 
چندانی نمی كنند. پيش بينی می شود در صورت راه اندازی مترو 
در منطقه خطوط اتوبوســرانی و مينی بوسرانی و تاكسيرانی 
به صورت فيدر مترو را پوشــش می دهنــد و در واقع امكان 
ايجاد خطوط جديد نيز وجود دارد.)شــركت واحد تاكسيرانی 

شهرداری منطقه15(
نقشه -2  موقعیت ايستگاههاو میادين موجود در مسیر 

خط 6 )شهر تهران(

                                        
مأخذ: )شرکت مهندسی واديد طرح دفتر برنامه ريزی و 

کنترل پروژه مترو، 1389(
نتیجه گیری :

عدم كارايــی ناوگان فعلی و عدم پاســخگويی به نيازهای 
ترابــری به صورت گســترده و مطلوب همــگام با افزايش 
تقاضای ســفر و كاهش تســهيالت ترابری همگانی عامل 
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موثری در وضعيت نابســامان جابه جايی مسافران در منطقه 
می باشــد، همچنين عدم پوشش ترابری همگانی مناسب در 
ســطوحی از منطقه، با توجه به عرض كــم معابر و يكطرفه 
بودن و تقاضای زياد برای پارك حاشيه ای امكان تردد وسايل 
نقليــه ی همگانی از قبيل اتوبوس را در اين معابر با مشــكل 
مواجه ساخته و دسترسی آسان و سريع ساكنان اين محدوده 
را به ســامانه ترابری همگانی فراهم نكرده اســت. در واقع 
افزايش عرضه تســهيالت ســفر و كاهش تقاضا ی سفر از 
طريق توســعه ی پايدار ترابری همگانی گام موثری در بهبود 
وضعيت نابســامان حجم باالی ســفر در منطقه می باشد. در 
مقايسه با انواع شيوه های ترابری همگانی در منطقه گسترش 
و بهينه سازی شبكه ی اتوبوســرانی، به خصوص روش های 
 BRtنوين ترابری اتوبوس انبوه بر )سامانه سريع اتوبوسرانی
، ســامانه  Brt2  و ســامانه Brt3(، از راهكارهای اصلی، 
كم هزينه وســريع اســت. مهم ترين نتيجه ای كه با توجه به 
بهبود و بهينه سازی اين دو سامانه )افزايش ناوگان ، استفاده 
از اتوبوســهای مدرن و مجهز به ســامانه های هوشمند نظير 
سامانه مكان ياب( می توان كسب كرد، افزايش و بازده انتقال 
مســافر و بهبود وضعيت ترافيك اشــاره كرد كه همگی در 
راستای اصالح الگوی سفر در حوزه ی مديريت شهری است. 
همچنين لزوم ايجاد و توسعه  ی ســريع، خطوط قطار درون 
شــهری، ضرورتی اجتناب ناپذير و از نيازهای اصلی منطقه 
است مترو از مزايايی بسياری چون كاهش زمان و هزينه در 
سفرهای درون شهری، سهولت در جابه جايی برخوردار است. 
بنابراين امكان رقابت با وســايل نقليه شخصی از لحاظ زمان 
سفر در مكان های شلوغ را داشته و با حذف مقادير قابل توجه 
از بار ترافيك شــهر و انتقال آن به قطار شهری عماًل كاهش 
ترافيك معابر را نيز به همراه خواهد داشت. در واقع همزمان 
با راه اندازی مترو بايد بر يكپارچگی و توسعه شبكه ی ترابری 

همگانی مانند اتوبوس، مينی بوس و تاكسی تأكيد كرد . 
اين شــبكه بايد به گونه ای طراحی شــود كه اقشار مختلف 
بتوانند با طی مسافت قابل قبولی از مبدأ به آن دسترسی داشته 
باشند. در صورت قرار گرفتن منطقه تحت پوشش شبكه های 
قطار شــهری به دليل اينكه اين سيستم كمترين تداخل را با 
ترافيك معابر دارد، به راحتی می تواند مســافران را به مقاصد 
خود برســاند در اين حالت وظيفه اتوبوسرانی و مينی بوسرانی 
تغذيه كردن شبكه ی قطار شهری و به عبارت ديگر رساندن 
مســافر از مســيرهای فرعی به خطوط قطار شهری است. 
در واقــع با راه اندازی مترو بخش وســيعی از جمعيت جهت 
ســفرهای فرامنطقه ای خود خطوط ريلی را ترجيح می دهند، 
دراين صورت خطوط اتوبوسرانی و مينی بوسرانی و تاكسيرانی 
به صورت فيدر خطوط مترو را پوشــش می دهند و نه تنها از 
تعداد مسافر ساير وســائط نقليه ی همگانی كاسته نمی شود، 

بلكه  با توجه به محدوديت خطوط مترو، مسافران را از داخل 
محالت و نواحی جمع آوری می كنند و به سمت ايستگاه های 
مترو پوشش می دهند و در واقع امكان ايجاد خطوط جديد نيز 
وجود دارد. فقط ممكن است كاهش مسافر در خطوط موازی 
ايجاد شود، در غير اين صورت كاهش مسافر در ساير خطوط 
چندان محسوس نيست. با ايجاد خطوط ريلی )ساختار خطوط 
تمايل سفر( اسكلتی فراهم می شود كه مبنای محكمی جهت 
ســاختار شــبكه ی ترابری همگانی آينده درون منطقه ارائه 
می دهد. همچنين مشــكالتی از قبيل ترافيك منطقه را كه 
ناشی از ساختار هندســی نامناسب معابر می باشد با توجه به 
انحصاری بودن مترو از شبكه های ديگر ترابری به آن انتقال 
داده و عمــاًل همگام با حل درصدی از مشــكالت ترافيك 

تاحدودی نيز در بهبود حمل و نقل عمومی موثر است.
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نانو فیلترهاي هوشمند؛ ابزاري کارآمد 
در کاهش آلودگي هواي کالنشهرها

چکیده:
در  بخصوص  و  كشور  در  هوا  آلودگی  معضل  به  توجه  با 
جامعه  سالمتی  در  مخرب  و  منفی  تاثيرات  و  كالنشهرها 
اجرای طرح فيلتراسيون]=هوا پااليي[ در كشورضرورت می 
يابد. اين پروژه بخصوص در تونل های شهری كه آمد و شد 
باالی صد هزار خودرو در روز را دارند اهميت بيشتری می 

يابد.
با توجه به محيط بسته تونلهای ترافيكی شهری و جريان 
آلودگی شديد ناشی  انتشار  آنها، نحوه ي  از  ترافيكی عبوری 
از  يكی  مساله  اين  پايش  چگونگی  و  خودروها  حركت  از 
مهمترين مسائل در طراحی اينگونه از تونلها به شمار می رود.
نانو فيلتر]نانو پاال[ كه  از فناوری  با استفاده  در حال حاضر 
الكترونيك3 قادر به  نانو  نانو كاتاليست2 و  پايه ي فناوری  بر 
فيلتراسيون هوشمند آالينده های سمی و هيدروكربنی حاصل 
كارخانه های  دودكش  و  شهری  تونلهای  در  خودروها  از 

صنعتی نظير نيروگاههاو... می باشيم. 
همچنين با توجه به تشديد وضعيت آالينده ها در سطح شهر 
رفع  كنار  در  وارونگي  پديده  ايجاد  و  كالنشهرها  و  تهران 
نقاط آالينده شهري يكي از راهكارهاي اساسي توسعه حمل 
و نقل پاك مبتني بر فناوريهاي بومي مي باشد.كه در صورت 
توسعه فناوري نانو فيلترهاي هوشمند كاتاليستي توليد داخل 

كشور مي تواند در اين راستا اثرات مطلوبي را ايجاد نمايد.
سوخت  نوع  و  فرسايش  دليل  به  شهري  هاي  اتوبوس 
مصرفي)عموما باالي ppm 1200  گوگود( در توليد دوده 
و ذرات معلق سهم ويژه اي را داشته كه البته گاز سوز شدن 
خودروها نه تنها باعث بهبود و كاهش آالينده ها نشده بلكه 
باعث شده  ميزان مواد سمي شيميايي  NOx,CO  كه به 

مراتب افزايش يابد. 
توسعه  در  تواند  فيلترهاي هوشمند مي  نانو  بكارگيري  كه 
حمل ونقل پاك مي تواند گام مثبتي در جهت توسعه حمل 

 رسول نوروزيان قهفرخي1
دانش آموخته ي نانو الكترونيك
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معرفی فناوري نوين نانو فیلترهاي هوشمند
نانو  از نخبگان  اين فناوري نتيجه 10 سال تالش گروهي 
فناور كشورمان به مديريت علمي و فني آقاي رسول نوروزيان 
به  نزديك  با صرف هزينه تحقيقاتي  باشد كه  قهفرخي مي 
25 ميليارد ريال جهت آزمايشات تخصصي نانو-ساخت نمونه 
هاي آزمايشي-ثبت اختراعات در آمريكاوساخت نمونه هاي 

نيمه صنعتي و صنعتي اجرايي هزينه داشته است.
يافته فناوري پيشين كاتاليست كانوتور  اين فناوري تكامل 
پاك   نقل  و  حمل  توسعه  جهت  خودروها  در  دوده  فيلتر  و 
هاي  تونل  فيلتراسيون  براي  مناسي  جايگزين  وهمچنين 
مقاله  اين  طي  كه  ميباشد  شهر  داخل  –نيروگاهها  شهري 
تونل هاي  به كارگيري آن در  اثرات ويژه  نمونه  به صورت 
توجيه  و  بررسي  توحيد  تونل  مثال  صورت  به  كه  شهري 

اقتصادي شده است.
مواد بكار گرفته در نانو فيلتربه دليل چسبندگی زياد سطح 
مرحله  كند.در  می  ايجاد  آالينده  مقابل  در  را  بااليی  تماس 
از جذب توسطاين ريز ساختارها به كمك  اول آالينده پس 
فيلتر  روی  شده  تعبيه  پالسمای  و  الكترونيكی  سيستمهای 
كامال تجزيه می شوددر اين حالت نانو كربن اكتيو ساته می 
در  ماده  است.اين  معروف  صنعتی  اكتيو  كربن  به  كه  شود 
كيسه های زير فيلتر جمع آوری می شود.همچنين خروجی 
بخش  و  آب  بخار  و  اكسيژن   بخار  فيلترتركيب  نانو  ديگر 

جزيي دي اكسيد كربن است كه در هوا پراكنده می شود.
درواقع نانو فيلتر هوشمندآلودگی های هيدرو كربنی را پس 

از جذب فيزيكی و شميايی تجزيه وتصفيه می كند.
سيستم كنترل اين دستگاه مثل يك ربات هوشمند عمل می 
نمايد تا بتواند به واسطه نانو حسگرهای تشخيص و سنجش 
تركيبات  نوع  و  غلظت  ميزان  تخمين  و  شيميايی  عوامل 

محيط را كامال پالسما گرداند.

اجراي پايلوت در تونل هاي شهري و ايجاد تونل 
سبز شهري

جريان  و  شهری  ترافيكی  تونلهای  بسته  محيط  توجه  با 
ترافيكی عبوری از آنها، نحوه انتشار آلودگی شديد برآمده از 

حركت خودروها و چگونگی كنترل اين مساله يكی از مهمترين 
مسائل در طراحی اينگونه از تونلها به شمار ميرود. با توجه به 
تركيبات شيميايی پيچيده ي ناشی از سوخت موتور اتومبيل، 
را ميتوان برشمرد كه  از آاليندهها  گونه های بسيار متنوعی 
از جمله آنها ميتوان به تركيبات مختلف اكسيدهای نيتروژن 
، مونواكسيد كربن  )Co( و انواع آاليندههای فلزی بهويژه  

تركيبات سرب اشاره نمود.
در حال حاضر از  حدود 70 جت فن4  ]= پّره جت[ و 11 
آكسيال فن5 برای پايش آلودگی در تونل توحيد مورد استفاده 
مي شود. جت فنها به گونه ای طراحی شده اند كه با تشخيص 
هوشمند آلودگی موضعی، به صورت نوبتی به كار مي افتند؛ در 
طول روز طبق آمار 120 هزار خودرو از دو خط نواب –چمران 
و چمران به نواب مي گذرد كه در مركز تونل حدود 864 هزار 
فناوري  اجراي  با  نيايش  بر ساعت توسط شفت  متر مكعب 
نانوفيلتراسيون]هواپااليي[  آالينده حذف و كنترل خواهد شد 
فيلتر  نانو  كامل  پكيج  صنعتي  نمونه ي  اجراي  با  بزودي  و 
از  بهره مندي  توحيد ضمن  تونل  نيايش،  در شفت  هوشمند 
جديدترين دانش پيشرفته كنترل آالينده ها شاهد توليد هواي 

پاك در تونل خواهيم بود.
و  ترافيكی شهری  تونلهای  بسته ي  محيطهای  به  توجه  با 
آلودگی شديد  انتشار  نحوه ي  آنها   از  عبور  ترافيكی  جريان 
مساله  اين  كنترل  چگونگی  و  خودروها  حركت  از  برآمده 
تونلهاست.  گونه  اين  طراحی  در  مسائل  مهمترين  از  يكی 
دارد  بستگی  مختلفی  پارامترهای  به  آالينده ها  نوع  و  مقدار 
نوع  تونل.  هندسی  مشخصات  به  ميتوان  آنها  جمله  از  كه 
حركت  نوع  همچنين  و  ترافيك  جريان  گذري.  خودروهای 

ترافيك اشاره كرد.
انتشار آنها در  برای بدست آوردن نوع آالينده ها و نحوه ي 
در  جاسازي حسگر  مانند  تجربی  روشهای  از  مي توان  تونل 
نقاط مختلف تونل. تست تونل باد و همچنين روشهای مبتنی 
بر حل عددی استفاده نمود. نصب حسگرها در نقاط خاصی از 
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تونل امكانپذير است و همچنين در آلودگی شديد به سرعت 
اشباع می شود و به دليل قيمت باال از نظر اقتصادی مقرون 
به صرفه نيست. در اين ميان روش حل عددی نتيجه بهتری 

را به همراه دارد.
ميزان آلودگی در قسمت وسط تونل از ساير نقاط باالتر است 
وخروج  بهبود   باعث  بسيار  توانسته  نيايش  وجود شفت  كه 
نانو  فيلتراسيون  كامل  پروژه  نصب  با  كه  شود  ها  آالينده 

وضعيت بسيار مطلوبي در اين تونل خواهيم داشت. 
در نمودار زير ميزان co را در اين قسمت می بينيد.

اين آلودگی را در ارتفاع  2 متری  مركز تونل پس از 3000 
    6CFD ديناميك سياالتي  افزار  نرم  با  ساعت شبيه سازي 

در تصوير زير محاسبه خواهيد داشت:
مختلف  هاي  بخش  در  در  فن  آكسيال  و  فن  اثر جت  كه 
نيايش  در شفت  مكنده  فن  آكسيال  اثرات  كه  بررسي شده 
دليل مكش  به  دليل  به همين  كه  كرده  مطلوبتر  را  شرايط 
حجم باالي آالينده در اين نقطه در برسي هاي كارشناسي  
فني انجام گرفته با شركت گريوكان زيترون اين مكان براي 

اجراي نمونه فيلتراسيون تاييد و انتخاب شد.

بيشترين حجم آالينده در ارتفاع كمتر از 2 متري تونل بوده 
كه بهترين روش مكش از سطح مجاور و مكش و فيلتراسيون 

از شفت هاي نيايش بهترين عملكرد را خواهد داشت
همچنين بسته شدن ديواره بين دو تونل تاثيرات مطلوبي را 

در مكش بهتر شفت هاي تونل ايجاد كرده است.
نانو فيلتر ها بر خالف جت فن ها در تمام نقاط تونل قابل 
كننده  تكميل  و  است  زير  قابليتهای  دارای  و  است  استفاده 

چرخه ي فرآيندهاي تهويه در تونل هاي شهري هستند.

بومي  فناوري  فرد  به  منحصر  هاي  خصوصیت 
سازي شده نانو پاالينده هاي هوشمند

• توانايي پاكسازي وشارژ دوباره تا 5 سال 
• فناوري پيشرفته و بومي سازي شده با قيمت بسيار مناسبتر 

از كاتاليزگر وارداتي 
• پايش و كاهش هوشمند بيش از 97 درصد از آالينده هاي 

جامد هيدروكربني و ذرات معلق 
• سامانه ي شبكه ي حسگر  مجهز بودن به دستگاه جداگر و 

عيب يابي هوشمند از طريق پايش آنالين )برخط(

نحوه چیدمان يک بلوک 17 تايي  خودروها در تونل شهري بر اساس استاندارد زيست محیطي 

ارتفاع از کف تونل

نسبت مونوکسید کربن
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• تصفيه هوشمند آلودگي هوا و ايجاد اكسيژن در خروجي 
نيروگاه 

• پااليش بازيافت آالينده ها به كربن اكتيو صنعتي 
• عدم فيدبك افت فشار ناگهاني و باال در سيستم 

كاتاليستي  محصوالت  از  باالتر  بسيار  تخلخل  فضاي   •
پيشين

• تنظيم و پايش نرخ جريانات آشفتگي در سيستم
• به كارگيري سامانه هوشمند چشمي7 پايش آالينده های 
هوای تونل هاي شهري و انتقال ديتا از طريق شبكه ي حسگر  
اين سامانه برای پايش آنالين خودكار آالينده های خطرناك 
داخل تونل شامل مونو اكسيد كربن )CO( ، اكسيد نيتروژن 
)NO(، دی اكسيد نيتروژن )NO2( و مقدار ديد يا به عبارت 

ديگر كدری ناشی از ذرات بكار گرفته می شود.
پاالينده ي  نانو  از  بعد  و  قبل  سامانه  اين  قرارگيری  محل 
از  بتوان  آن  بوسيله  كه  است  شده  گرفته  نظر  در  هوشمند 
كاركرد درست فيلتر پيشگفته اطمينان حاصل كرده و مقدار 

كارايی آن را محاسبه كرد.
گيرنده  و  فرستنده  جفت  يك  از  سامانه  اين  اصلی  قسمت 
و  طيف سنجی  پايه ي  بر  آن  كار  اساس  و  شده  تشكيل 

محاسبه مقدار جذب نور در فركانس های مختلف و در نتيجه 
از مشخصات  تعدادی  آالينده ها می باشد.  محاسبه ي غلظت 

دستگاه به شرح ذيل بيان می گردد:
• سنجش مستقيم مونو اكسيد كربن )CO(، اكسيد نيتروژن 

)NO(، دی اكسيد نيتروژن )NO2(، مقدار ديد و دما
• اندازه گيری نوری مستقيم دی اكسيد نيتروژن با استفاده 

از اختالف جذب نور
جهت  قرمز  زير  طيف سنجی  شيوه ي  از  بهره مندي   •

اندازه گيری مقادير اكسيد نيتروژن و مونو اكسيد كربن
از شيوه ي سنجش  بهره گيری  با  اندازه گيری مقدار ديد   •

كدری و گذر نور
برای  رطوبت  و  دما  كننده ي  جبران  سامانه ي  دارای   •

اطمينان از كاركرد پايدار در تمامی شرايط محيطی
•  دارای جداگر هوشمند با رابط كاربری قوی

براي  كارآمد  راهكار  يك   VICONOX پايش  سامانه ي 
تونل  ترافيكی،  تونل  يك  در  باال  پارامترهای  سنجش 
اين  می باشد.  بسته  محيطهای  ديگر  يا  جاده ای  تونل  قطار، 
مديريت  سامانه ي  يك  از  بخشی  می تواند  اندازه گيری ها 
كيفيت هوا برای پايش هوادهي تونل و يا بعنوان آشكار ساز 

فيلترالكتروستاتيكیفيلترهوشمند نانوپاالينده ي كربنی   

  500 كيلو وات ساعت      24 كيلو وات ساعت         مصرف انرژی الكتريكی        

       قابل كنترل نيست80 درصدميزان پايش و كاهش آالينده ي گازی                    

      450 ميليون تومان21 ميليون تومان     هزينه ي مصرف برق در سال               

        60 درصد  97 درصدميزان كنترل و كاهش آالينده ي جامد                 

      300 متر10 متر                فضای موردنياز نصب                            

  3,5 ميليارد تومان1ميليارد تومان           هزينه ي نمونه ي اصلی                         

  150 ميليون تومان10 ميليون تومان     هزينه تعميرونگهداری ساالنه            
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دود ثانويه كاربرد داشته باشد.
پاالينده  نانو  اقتصادی  توجيه  و  كاركردي  اثر  ))مقايسه 
متر  سانتي   248*248 دهانه  ابعاد  با  فن  آكسيال  هوشمند 
پاالينده ي  سامانه ي  با  تونلي(  هواپااليي  سازه  )بزرترين 

الكتروستاتيكی اكسيال فن در تونل های شهری((
با  تونل  در  ها  آالينده  ميزان  تفاوت  بعد  جدول صفحه  در 
استفاده از نانو فيلتر و فيلتر الكتروستاتيكی را بررسی می كنيم:

فیلتر الکتروستاتیک
  Area-Weighted Average Mole fraction of co

 3,8425365e - 5        Y = 02
  3,6966409e - 5        Y   = 1

3,5603898e- 5        Y   = 2
3,3988643e- 5       Y   = 4
3,2757751e- 5       Y   = 6
3,1613326e -05      Y  = 8 
---------------------
3,513699e- 05    خالص    

نانو فیلتر هوشمند
 ميانگين مونوكسيد كربن در پهنه توزيع شده:                                    
Mole fraction of co Area-Weighted Average    

0,00015097548        Y = 02

  0,00014452831        Y  = 1

 0,00013861794        Y  = 2

   0,00013155035        Y  = 4

 0,0001261297         Y  = 6

0,00012109085        Y  = 8
---------------------

  خالص        0,00013655495                      
Y = ارتفاع از سطح تونل مي باشد.

اين طرح كه در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري در 
تكليف به نخبگان در توسعه ي علم، فناوري و ارتقاي اقتصاد 
دانش بنيان شكل گرفته و  با تالش بی وقفه آقاي رسول 
نوروزيان و تيمي دانش بنيان با حضور و مشاوره  52 نخبه 
از اساتيد برجسته هيأت علمي برای كشور عزيزمان ايران به 

ثبت اختراعات جهانی رسيد با حمايت شهردار محترم تهران 
بند يك اصل 110  راستای  از نخبگان در  ايشان  و حمايت 
ابالغ  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  توسط  كه  اساسی  قانون 
به  پروژه  اين  اجراست.  در حال  تهران  توحيد  تونل  در  شده 
عنوان يك مدل صحيح از اقتصاد مقاومتی و دانش بنيان و 
هم افزايی بين مديران با تجربه و جهادی و نسل جوان كشور 
در سراسر  پاك  هوايی  آينده شاهد  در  است  اميد  باشد.  می 

كشور بخصوص كالنشهرها باشيم.
با تشكر ويژه از همكاري هاي مقام عالي و معاونان محترم 

سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور
و همچنين مراتب تقدير و سپاس از حمايت مديريت جهادي 
محترم  مقام  قائم  و  معاونت  و  تهران  شهرداري  عالي  مقام 

سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران
انشاهلل با همكاري بيشتر مسؤوالن و مديران ارشد شهري 
و  بنيان  دانش  اقتصاد  سياستهاي  ابالغ  راستاي  در  كشور 
مقاومتي در افق برنامه پنجم وششم توسعه كشور شاهد به 
نخبگان  و  دانشمندان  علمي  توان  بيشتر  چه  هر  كارگيري 

علمي در پروژه هاي ملي كشور باشيم.

نتیجه گیري و ارائه پیشنهادات:
پاك  هاي  تونل  توسعه  كمك   در  راهكارها  و  پيشنهادات 
شهري و تبديل تونل توحيد به پيشرفته ترين تونل پاك در 

جهان:
• طراحي و استفاده از جت فن هاي زاويه دار به صورت جت 
مطلوب  اثرات   تونل  تر  بهينه  عملكرد  در  مي تواند  موزي8 
بيشتري را داشته باشد و بهينه كردن توان، مكان و زاويه فن 
هاي دمنده و مكنده نقش بسزايي در تحقق و بهبود شرايط 

خواهد داشت.
 • الزام استفاده از هواپااليي با فناوري هاي نوين از جمله 
تونل  شيميايي  جذب  در  تواند  مي  كاتاليزگر  نانو  روشهاي 

بسيار بهبود حاصل نمايد.
• ممنوعيت عبور خودرهاي زير يورو 4 در تونل هاي شهري 

كه باالتر از 100000 خودرو در روز آمد و شد دارند.
• بهره گيري از فناوري هاي نويني كه بتواند از محل بازيافت 
آالينده ها ضمن كاهش و پايش، فرآوردهاي صنعتي از جمله 
نمايد  ايجاد  مايع  گاز كربنيك  و  كربن صنعتي- يخ خشك 
هواپااليي  هاي  پروژه  به  را  بااليي  بسيار  اقتصادي  توجيه 
خواهد داد كه فناوري نانو پااليشگرهاي هوشمند يك چنين 

امتيازاتي ضمن كاهش آالينده ها پديد خواهد آورد. 
• در جهت توسعه حمل ونقل پاك به كار گيري نانو فيلتر 
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از  مناسب هم  تواند جايگزين  كاتاليستي مي  هاي هوشمند 
نظر فني و كيفيتي و هم از نظر كاهش هزينه هاي اقتصادي 
نصبت به فيلتر دوده و كاتاليست كانورتورهاي وارداتي باشد.

مرجع انجام مطالعات میداني  در اين خصوص:
نمونه خارجي  نداشتن  و  بودن  به جهت جديد  فناوري  اين 
به عنوان يك دستاورد علمي به ثبت بين المللي اختراع در 
اداره ثبت اختراعات آمريكا رسيده است وليكن بيشتر نتايج 
عملياتي اجراي پايلوت در سطح داخلي و بين المللي تيم خود 

ما بوده است.
- نمونه تونل ملبورن استراليا كه بسيار از نظر سطح مقطع و 

انحنا و طراحي به تونل توحيد تهران نزديك است:
- ساخت يك نمونه پايلوت  صنعتي نانو فيلتر هوشمند در 
آكسيال فن 90 تونل توحيد با مشاركت و حمايت شهرداري 

تهران
- ساخت 4 نمونه پايلوت براي اتوبوس هاي شهري وانجام 
تست هاي فني در مراجع ذيصالح استاندارد آاليندگي كشور 

و آناليز نتايج آن در جهت بهبود شرايط
- همكاري مشترك با موسسه   TUV NORD جهت 

دستيابي به استانداردهاي بيت المللي نانو فيلتر هوشمند
پانوشت:

1- دارنده مدال طال ومخترع برتر جهان در سال 2008 به 
المپياد جهاني  در  مالكيت فكری سازمان ملل  انتخاب دفتر 
نانو  المللي نسل جديد  اختراعات كره جنوبي -مخترع  بين 
فيلترهای هوشمند كاتاليستی در اداره ثبت اختراعات آمريكا 

سال 2014
rasoulnorouzian@gmail.com

2- نانو كاتاليست: استفاده از نانو مواد شيميايی در واكنش های 
تبديلی  و  شيميايی  های  واكنش  در  تسريع  ضمن  كاتاليستي 

سبب افزايش بازدهی با مصرف انرژی كمتر هوا خواهد شد.
3- نانو الكترونيك: شاخه ای از فناوری نانو است كه از تاثير 

فناوری نانو بر دانش و صنعت الكترونيك ايجاد شده است.
)Jet Fan( 4- جت فن: فن مكنده متوسط

)Axial Fan( 5-  آكسيال فن: ابر فن مكنده و دمنده
6- CFD: Computational Fluid Dynamics

نرم افزار ديناميك سياالتی محاسباتی
7- Sensor Network system
8- Banana Jet

120 متر

120 متر

60 متر

60 متر

40 متر

40 متر

سرعت زياد در سقف تونل اصطحكاك باال و ايجاد افت فشار 
در نزديك سقف تونل

)بازدهی كمتر(

اصطحكاك پايين و كاهش افت فشار نزديك 
سقف تونل

بازدهی بهتر

سرعت پايين در سقف، سرعت زياد 
در ميانه ی تونل

20 متر

20 متر
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 حديثه گرشاسبی

گزارش تصويری

1- ژاپن 1886، يکي از قديمي ترين تصاوير ريکشاي کششي

ریکشا

ريكشا1: از جمله وسايل حمل و نقل است كه با نيروي انسان 
كار مي كند. اين واژه برگرفته از واژه ژاپني »جينزريكيشــا« 
به معني »وســيله نقليه با نيروي انساني« است )1(. اين يك 
گاري دوچرخ اســت كه يك يا دو نفر در آن مي نشــينند و 
گاريچي آن را مي كشد. به همين دليل به ريكشاي كشيدني2 
يا ريكشــاي كششي معروف است. نخستين استفاده از آن به 
ســال 1887 م در ژاپن بر مي گردد )پيشــين(. در آن سال ها 
بيشــتر براي آمد و شــد بزرگان به كار مي رفت. ســپس در 
بســياري از كشورهاي آسيايي رواج يافت، ريكشاي كشيدني 
به دليل مشكالت فراوان، از جمله تصادف، از مدتها پيش در 
بسياري از كشورهاي آسيايي ممنوع شد. به جاي آن ريكشاي 
ركابي3 جايگزين شــد. ريكشــاي ركابي گونه اي سه چرخه 
است، كه به صورت كرايه اي بكار مي رود)2(. عالوه بر راننده 
جاي نشستن براي يك يا دو مسافر دارد. در شهرهاي بزرگ 
جهان به ويژه در خاور دور، آسياي جنوب شرقي و هندوستان 
ديده مي شــود. نوع پيشرفته ريكشــاي ركابي در كشورهاي 

پيشرفته اروپايي، آمريكا و ژاپن و ... نيز بكار مي رود )بيشتر در 
مناطق تاريخي، گردشگري و سرگرمي(. اتوريكشا4 )ريكشاي 
موتــوري( كه در هند و تايلند بــه توك – توك5 نيز معروف 
است، خودرويي سه چرخه است. اين وسيله سه چرخ در هند، 
پاكســتان، نپال، بنگالدش، فيليپين، سريالنكا، هنگ كنگ، 
ســودان، تايلند و چند كشور ديگر به عنوان عمده ترين روش 
حمل مسافر درون شهري به شــمار مي رود )3(. در بسياري 
از شهرهاي هند، پاكســتان و ... اين وسيله به شكل دوگانه 
سوز، براي استفاده از گاز مايع )LPG( و يا گاز طبيعي فشرده 

)CNG( در كنار بنزين آماده شده است. 
ريكشاي خورشيدي6 نوعي ريكشاي ركابي و يا موتور است كه 
نيروي برق آن بوسيله سلولهاي »فتوولتاييك7« تأمين مي شود. 
بدين ترتيب يك وسيله نقليه موتوري دوستار محيط زيست در 
اختيار است. اين وسيله از سال 2012 در هند آغاز بكار كرد. 
بطور مثال در »خدمات پست هند« مشغول بكار است. در ادامه 

تصويرهايي از ريكشاهاي مختلف آمده است )4(.
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2- مدان، اندونزي، 1936 
مسافربر چیني و ريکشا

4- ريکشا در موزه ژاپن

3- لس آنجلس )محله چیني ها(، 
آمريکا، 1938، عکس يادگاري با 

ريکشا
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5- کلکته، هندوستان، 2004، 
مسافربري با ريکشاي کششي

7- ناگويا، ژاپن، 2005، ولو 
تاکسي 300 ين

6- پنوم پن، کامبوج، 2003، راننده ريکشاي رکابي 
در جستجوي مسافر

8- پکن، چین، 2006، ريکشاي 
رکابي در شهر



81سال پانزدهم/ شماره 121

9- بنگالدش، 2006، تز، 
ريکشاي تزيین شده براي جلب 

توجه گردشگران

11- مکزيکوسیتي، مکزيک، 
2010، ريکشاي رکابي مدرن

10- مانیل، فیلیپین، 2008، 
ريکشاهاي رکابي در توقفگاه 

شهري
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12- ويکتوريا پیک، هنگ کنگ، 
2011، عکس يادگاري

14- پاکستان، ريکشا با سوخت 
CNG

2005 ،)Rickshaw Art( 13- هنر در ريکشا

15- سانترويل دو چاپاري8، پرو، 
2004، صف اتو ريکشا
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16-  برايتون، انگلیس، 2007، از برايتون تا نیوهاون در امتداد ساحل

18- هاوانا، کوبا، 2008
کوکو تاکسي

17- پینگیا او9، چین 2007، همه 
روزه روستايیان با اتو ريکشا براي 

کار به شهر مي روند

19- بنگور، هند، 2010، اتوريکشا و 
مسافر آن
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20- جیانگ ماي10، تايلند، 2011، پلیس راهنمايي و رانندگي با اتو ريکشا

21- ُقندوز،  افغانستان 2012، دود اتو ريکشا و آلودگي 
هوا

منابع:
1- ريكشا- ويكي پديا دانشنامه آزاد، همچنين         

  www.wikipedia.org/Rickshaw
2- ريكشاي ركابي – ويكي پديا، دانشنامه آزاد

3- اتوريكشا – ويكي پديا، دانشنامه آزاد
www.wikipedia.org/solarrickshaw 4-

پي نوشت: 
Rickshaw .1
Pulled Rickshaw .2
Cycle Rickshaw .3
Auto Rickshaw .4
Tok-Tok .5

6. Solar Rickshaw
7. سلول فتوولتاييك )PhotoVoltaics( يا PV، يكي 
انواع سامانه هاي توليد برق از انرژي خورشيد است. در  از 
اين روش با بكارگيري سلولهاي خورشيدي، توليد مستقيم 

الكتريسيته از تابش مستقيم خورشيد امكانپذير مي شود.
8. Center – Vill de dechapen
9. Pingyao
10. ChiangMai 
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و  دستی  صنايع  فرهنگی،  میراث  کارگروه  نشست  در 
امور  معاون  حضور  با  که  غربی  آذربايجان  گردشگری 
دستور  با  برگزار شد  غربی  استاندارآذربايجان  عمرانی 
فعالیت  مجوز  صدور  با  استاندار  عمرانی  امور  معاون 

شرکت های گردشگری سالمت در استان موافقت شد.
در  آذربايجان غربی  استاندار  امور عمرانی  معاون  بهادری،  هادی 
اين جلسه گفت: آذربايجان غربی با داشتن مرز مشترك با 3 كشور 
منطقه )جمهوري آذربايجان، تركيه و عراق( ساالنه ميزبان هزاران 
نفر از ساكنان اين كشورها برای انجام اقدامات درمانی و پزشكی 
است كه با صدور مجوز فعاليت برای شركتهای گردشگری در اين 
زمينه، ضمن نظارت بر نحوه ي ارائه خدمات به اين گردشگران از 

سوء استفاده و تخلف افراد سودجو جلوگيری خواهد شد.
وي در ادامه با تاكيد بر ضرورت توجه بيش از پيش به مقوله ي 

با  رشت  شعبه  كودك(  )بنياد  كودك  رفاه  خيريه ي  موسسه ي 
مشاركت سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري رشت به مناسبت روز 

جهاني كودك، جشنواره »كودك و صلح« را برگزار كرد.
 اين جشنواره با حضور صدها كودك و نوجوان گيالني در بوستان 

تازه ي »مفاخر رشت« برگزار شد.
آشنا  صلح  مفهوم  با  ابتدا  نوجوانان  و  كودكان  جشنواره  اين  در   
شده و سپس با توجه به گروه سني در دو بخش نقاشي با موضوع 
اوريگامي  كردند.  شركت  صلح«  كبوتر  به  »نامه اي  و  »صلح« 
پرنده ي  كودكان  آن،  در  كه  بود  جشنواره  اين  از  ديگري  بخش 
نماد صلح جهاني را با كاغذهاي رنگي ساخته و با خود به يادگار 
بردند. در حاشيه اين جشنواره نيز، نقاشي كودكاني كه در حمايت 
از اين مؤسسه، آثار خود را هديه كرده بودند، در معرض بازديد و 

فروش قرار گرفت. 
بود كه طي  نگاره هاي صلح«  اين جشنواره، »دست  ويژه  برنامه 
هاي  پرچم  مشتاق،  بزرگساالن  حتي  و  نوجوانان  و  كودكان  آن 
واژه  نيز  و  بود  بسته  بر روي آن نقش  را كه كبوتر صلح  بزرگي 
صلح به تمامي زبانهاي زنده دنيا شده بود، با دستهاي خود، رنگين 

روستاگردی در استان گفت: انجام مطالعات امكان سنجی در 14 
روستای اولويت دار هدف گردشگری برای توسعه اين صنعت در 
استان بايد در اولويت برنامه های مسئوالن ذيربط قرار گيرد و به 
همين منظور نيز  50 درصد از هزينه های مطالعاتی را استانداری 
تامين می كند. وی اظهار كرد: روستاهای غريب حسن، گورچين 
قلعه، امامزاده، قالقاچی، تركمان و حسنلوی نقده، روستای تاريخی 
بسطام در چايپاره، نصرت آباد تكاب، روستای سهوالن مهاباد و 
منطقه مارميشو و روستای سوله دوكل در اروميه  جزو روستاهايی 

هستند كه مطالعات امكان سنجی در آنها انجام می گيرد.
همچنــين در خصــوص احــداث زيرسـاخت های گردشگری در 
روستاهای منتخب هدف گردشكری استان مقرر شد برای انجام 
اجرايی 50 درصد هزينه  تهيه طرح های  و  كارشناسی  مطالعات 

های طرح با مشاركت استانداری آذربايجان غربی تامين شود.

مي ساختند. اين پرچمها با هماهنگي سازمانهاي جهاني يونيسف 
و يونسكو به منظور اعالم پيام صلح و دوستي كودكان و مردمان 
گيالني و ايراني، به اين دو نهاد فرهنگي و خيريه ارسال خواهد 

شد.
و  پيرامون »صلح  با خوانش شعري  نمادين  در حركتي  پايان  در 

آزادي دو كبوتر«، جشنواره كودك و صلح به اتمام رسيد.

اخبار کوتاه

مجوز فعالیت شرکتهای گردشگری در بخش توريسم سالمت 
در آذربايجان غربی 

برگزاری جشنواره »کودک و صلح« در رشت

واحد اجرائيات شهرداری در يك طرح ضربتی اقدام به جمع آوری 
مصالح  مغازه ها،  جلوی  اضافی  لوازم  بنرها،  تبليغاتی،  تابلوهای 
ساختمانی و كليه اقالمی كه به هر نحوی ايجاد سد معبر نموده اند، 
داشتند:  ابراز  اجرائيات  واحد  است. شورش جاللي، مسؤول  كرده 
همكاران ما در اين واحد در گام نخست طرح به عامالن اين امر 

اخطار شفاهی و سپس اخطار كتبی و مهلت 48 ساعته براي رفع 
سد معبر ايجاد شده، داده اند، تا جايی كه هيچ حقی از شهروندان 
از سپری شدن مهلت  ايشان اظهار داشتند كه پس  ضايع نشود. 
داده شده اقدامات وسيعی در جمع آوری موانع آمد و شد شهروندان 

انجام گرفت.

طرح ضربتی شهرداری بوکان در مبارزه با معضل سد معبر
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با  سنندج  شهرداری  امالك  و  مميزی  مدير  محمدی،  شايسته 
مميزی  طرح  سالجاری  نخست  ماهه ي  شش  عملكرد  تشريح 
امالك اظهار داشت: در حال حاضر منظور از توسعه شهرها، صرفًا 
توسعه ي وسعت آن نيست بلكه عمدتًا توسعه خدمات شهری بر 
ابزار  مهمترين  كه  است  اصولی  و  فنی  برنامه ريزی های  اساس 

دسترسی به اين اطالعات اجرای طرح مميزی امالك است. 
وي افزود: در راستای اجرای طرح مميزی تمامی اطالعات امالك 
برداشت می شود و ضمن ذخيره نمودن اين اطالعات شيوه های 
سريع و درست برای دستيابی به اين اطالعات تدوين شده است.

مديرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری كرمانشاه ازكاشت دو 
هزار نهال در آرامستان بهشت زهرای اين شهر خبر داد.

سازمان  مديريت  اينكه  بر  تاكيد  با  اكبری  علی  حاجی  شهاب 
همواره در نظر داشته فضای حزن انگيز و غمناك محوطه را با 
توسعه و افزايش فضای سبز تغيير دهد، چمنكاری و ايجاد باغراه؛ 
شامل زيرسازی و موزائيك فرش و نيز كاشت چمن در حاشيه ي 
مسير پيشگفته بعنوان محلی براي آمد و شد و استفاده عموم در 
آرامستان بهشت زهرا، توسعه ي فضای سبز باغ فردوس با اجرای 
از  را  دائمی  نشاكاری و شمشادكاری و همچنين كاشت گلهای 
آرامستانها  اين  توسعه ي فضای سبز  و  زيباسازی  اقدامات  جمله 

عنوان كرد.
تحت  آبياری  اجرای سيستم  و  حفاری  و مصالح  ابزار  تهيه  وی 
آرامستان  در  موجود  سبز  فضای  براي  ای  قطره  و  بارانی  فشار 
تجهيز  همچنين  هكتار   10 وسعت  به  فضايی  در  زهرا  بهشت 

عباس گلبيدی، شهردار منطقه دو شهرداری كاشان از توسعه يازده 
هكتار فضای سبز منطقه دو شهرداری كاشان طی شش ماهه ي اول 

سال خبر داد.
وي سرانه ي فضای سبز براي هر شهروند كاشانی در اين منطقه 

را بيش از 29 متر مربع اعالم كرد 
گياهی  های  گونه  تغيير  افزود:  و 
منطقه و استفاده از گونه هايی پايا 
و متناسب با آب و هوای كويری و 
خشك اين شهر از جمله راهكارهای 
سبز  فضای  توسعه ي  برای  اصلی 

شهری است.
از  آبياری  به گفته وی، تغيير زمان 
ساعات گرم به ساعات اوليه و پايانی 
روز بخشی ديگر از راهكارهای مهم 
مصرفی  آب  كاهش  خصوص  در 
سبز  فضای  پايدار  توسعه ي   و 

شش  در  پالك   11638 اطالعات  برداشت  از  محمدی  مهندس 
ماهه نخست سالجاری در ناحيه ي منفصل شهری نايسر خبر داد 
ادامه  همچنان  ناحيه  اين  در  اطالعات  برداشت  اجرای  افزود  و 

خواهد داشت.
در  امالك  مميزی  طرح  موفق  و  اصولی  اجرای  نهايت  در  وی 
شهری  پايدار  درآمدهای  تأمين  ساز  زمينه  را  سنندج  شهرداری 
ارزيابی كرد و ابراز اميدواری نمود كه با اجرای موفق اين طرح، 
از  مديريت شهری  مالی  و  مديريت  از چالشهای  بخش عمده ای 

ميان برداشته خواهد شد.

فضای سبز محوطه سازمان و »آرامستان باغ فردوس« به سيستم 
آبياری بارانی و قطره ای، خريد گل وگياه اعم از فصلی و دائمی 
و نيز نهال درختان و درختچه براي توسعه ي فضای سبز اعم از 
چمنكاری، درختكاری، گلكاری، نشاكاری، و اجرای درختچه های 
شمشاد در آرامستان بهشت زهرا)س( را از ديگر اقدامات سازمان 

آرامستانها در حوزه ي فضای سبز بر شمرد. 
حاجی علی اكبری درادامه، اجرای چمنكاری به مساحت 3000 
متري،   1600 راسته اي  در  شمشاد  درختچه ي  كاشت  مترمربع، 
وسعت  به  وگياه  گل  كاشت  و  خريد  درخت،  نهال   500 كاشت 
قرارداد  بستن  درختكاری،  روز  برنامه ي  اجرای  مترمربع،   1000
در  موجود  سبز  فضای  آبياری  براي  خصوصی  بخش  تانكر  با 
در  درختان  كليه  هرس  ندارند،  آبياری  سامانه ي  كه  محلهايی 
فصل سرما و پيراستن آنها، چمن زنی و حاشيه زنی با ابزارهاي 

برقی و مكانيكی را از اقدامات ديگر اين سازمان عنوان كرد.

در اين منطقه است.
وی در دنباله به كاركرد های مهم فضای سبز و نقش آنها در توسعه ي 
پايدار شهری اشاره كرد و گفت: فضای سبز بر اساس كاركردهای 
متنوع خود، نقش برجسته ای در شكل گيری و همچنين توسعه 

پايدار شهری دارد.
گلبيدی در پايان خاطر نشان كرد: 
جلوگيری از فرسايش خاك، كاهش 
باد،  اثرات  كاهش  صوتی،  آلودگی 
زيبا سازی شهری و پاكسازي آب و 
هوا بخشی ديگر از تاثيرات مهم در 
توسعه ي فضای سبز شهری است.

گفتنی است كه وسعت فضای سبز 
منطقه ي دو شهرداری كاشان 400 
بوستان   20 تعداد  و  است  هكتار 
احداث،  منطقه  اين  در  ]=پارك[ 

بهسازی و ساماندهی شده است.

اجرای طرح ممیزی امالک در سنندج

کاشت دو هزار نهال در آرامستان بهشت زهراي کرمانشاه

افزايش يازده هکتار فضای سبز در شهر کاشان
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بندر بوشهر
تعمير  پروژه  شهروندان،  شد  و  آمد  و  معابر  سازي  ايمن  براي 
و  آباد(  )صلح  طالقانی  آيت اهلل  بلوار  فاضالب  كانال  ورودی های 
نصب سرپوش های تازه ي بتونی و فلزی اين كانال به تعداد 154 

قطعه تكميل و به پايان رسيد.
به  بنا  گفت:  خبر  اين  اعالم  با  بوشهر  بندر  يك  منطقه  شهردار 
دستور شهردار بندر بوشهر براي ايمن سازي كانال، ورودی های 
اين آبرو از ميدان باغ زهرا تا ابتدای بلوار صدرا تعمير و با نصب 
بر  سرپوش ها  اين  گرديد.  اصالح  فلزی  و  بتونی  سرپوش   154
اساس طراحی جديد ساخته شده و مانع از تجمع گاز درون كانال 

می شوند.

تکاب )آذربايجان غربي(
فضای سبز شهر تكاب به شيوه ي سنتی و با خودروهای آبپاش و 
به صورت دستی  آبياري می شد و اين در حالی بود كه هدر رفت  

آب خام در پايين دست پارك جنگلی بسيار زياد بود.
از ابتدای امسال به همت فضای سبز شهرداری انباره ي آب خام 
در پايين دست پارك جنگلی و خيابان تختی ساخته شد و اكنون 
آماده بهره برداری است اين منبع گنجايش ذخيره سازی 150 متر 

مكعب آب را دارد.

چمگردان )استان اصفهان( 
ورودي  مسيرهاي  همه ي  جديد  تحصيلي  سال  آغاز  مناسبت  به 
به مدارس و مكانهاي عمومي در خيابانهاي اصلي و فرعي شهر 

چمگردان براي گذر پيادگان خط كشي شد.
 عليخاني، مدير خدمات شهري شهرداري گفت: براي رفاه حال 
اميدواريم  و  شده  انجام  كشي ها  خط   دانش آموزان  و  شهروندان 
شهروندان و رانندگان ضمن احترام به قوانين و مقررات راهنمايي 
پليس  هماهنگي  با  كه  شده  مشخص  مسيرهاي  از  رانندگي  و 
راهور شهرستان مشخص شده است، رفت و آمد نمايند تا اتفاق 

ناخوشايندي براي  هيچيك از شهروندان پيش نيايد.

يک شهر يک نگاه

دزفول
مسؤوالن  و  دزفول  شهردار  حضور  با  دزفول،  ترافيك  شهرك 

نيروی انتظامی در پارك بزرگ بعثت شهر دزفول افتتاح شد.
ايجاد چنين فضاهايی نقش بسزايی در فرهنگ سازی و نهادينه 
و  راهنمايی  قوانين  بخصوص  مقررات  و  قوانين  رعايت  كردن 

رانندگی، ميان كودكان و نوجوانان ايفا خواهد كرد.

گلبهار )مشهد(
شورای  مصوبه ي  استناد  به  و  گلبهار  شهروندان  حال  رفاه  براي 
اسالمی شهر از تابستان امسال خطوط اتوبوسرانی درون شهری 
در دو مسير زير و بر  اساس ايستگاههای موقت جانمايی شده و 

شروع به سرويس دهی نموده اند.
مسير 1= بلوار چهارباغ- بلوار پرند- بلوار عطار نيشابوری - بلوار 

امام خمينی)ره(- بلوار شهيد مطهری- بلوار پژوهش و برگشت
بلوار جمهوری اسالمی-  ابن سينا-  بلوار  مسير2=بلوار چهارباغ- 
بلوار  برونسی-  شهيد  بلوار  پيروزی-  بلوار  فهميده-  شهيد  بلوار 

عطار- بلوار پرند- بلوار چهارباغ

میانه
بويژه  پيادگان،  استراحت  و  نشستن  برای  مناسب  مكانهای 
خانواده ها و سالخوردگان رهگذر، با نصب بيش از صد نيمكت كه 
دارای طرحی جديد و بسيار راحت هستند، در پياده روي خيابانهای 

مختلف شهر ايجاد می شود
تاكنون  قبل  ماه  از  داشت:  اظهار  اين خصوص  در  ميانه  شهردار 
اين طرح در حاشيه خيابان های اصلی، اجرا شده كه در انتخاب 
اين نيمكت ها عالوه بر كيفيت و مقاوم بودن، زيبايی و صد البته 
زيبايی  بر  طريق  اين  از  تا  است،  شده  گرفته  نظر  در  نيز  راحتی 
ظاهر شهر افزوده شود. باعث خرسندی است كه اين طرح كلی در 
مدت زمان كوتاه با استقبال خوب شهروندان عزيز و رضايت آنان 

روبه رو شده است.
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اخبار سازمان

سازمان  رئيس  و  كشور  وزير  روستايي  و  شهري  امور  توسعه ي  و  عمران  معاون 
شوراي  مجلس  عمران  كميسيون  اعضاي  نشست  در  دهياري هاي  و  شهرداري ها 
اسالمي با شهرداري مشهد از بررسي لوايح مديريت شهري و درآمد پايدار شهرداري ها 

در دولت خبر داد.
مهندس هوشنگ خندان دل با بيان خبر باال گفت: شهرداري ها جايگاه بسيار مهمي 
در مديريت شهري دارند  بنابراين بايد هماهنگي خوبي بين شهرداري و شوراي شهر 
را  پايدار، مديريت يكپارچه شهري  با توسعه ي درآمدهاي  بتوان  تا  باشد  وجود داشته 

محقق كرد.
وي در دنباله گفت: با تصويب اين دو اليحه ، مديريت واحد شهري محقق مي شود.

اينكه مقوله ي ترابري همگاني در شهرهاي بزرگ با مشكالت و  با بيان  خندان دل 
نفت  وزارت  با  توافقات خوبي  زمينه  اين  در  روبروست، گفت:  بسيار  محدوديت هاي 

صورت گرفت و مقرر شد طي سه سال آينده 17 هزار اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومي شهري اضافه شود.
اقتصاد در دست بررسي است و مي كوشيم در مدت فعاليت دولت يازدهم تمام  اين طرح در كميسيونهاي شوراي  افزود:  وي 

كالنشهرها دست كم به يك خط ريلي درون شهري مجهز شوند.
معاون عمران و توسعه ي امور شهري و روستايي وزير كشور با تاكيد بر اينكه سامانه ي حمل و نقل ريلي بخش عمده اي از گره 
ترافيك در شهرهاي بزرگ را باز مي كند، گفت: در تالش هستيم تا بتوانيم حتي االمكان مشكالت كالنشهرها را به ويژه در حوزه 
سيستم حمل و نقل و ترافيك حل كنيم و لذا نگاه جدي و عملياتي به راه اندازي يك خط قطار شهري در كالنشهرها و در چهار 

سال دولت داريم.
خندان دل در ادامه گفت: اليحه ي جديد ماليات بر ارزش افزوده كه بخش مهمي از درآمد هاي پايدار شهرداري ها در آن لحاظ 

شده است، به زودي تقديم مجلس مي شود.
وي همچنين در خصوص اين جلسه، اظهار كرد: شهرداري مشهد با دعوت از اعضاي كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي 
به مشهد مقدس سبب شده تا اين اعضاء از نزديك مسائل و مشكالت عمراني مشهد را رصد كرده و عزم بيشتري براي حل 

مشكالت عديده اين شهر داشته باشند.
وي افزود: برطرف شدن مشكالت موجود در مشهد از طريق توجه يكي از مهمترين كميسيون   هاي مجلس موثر بوده و تالش 

بر اين است كه مشكالت مشهد در اين جلسات مطرح و پيگيري شود.
خندان دل همچنين در حاشيه اين نشست در جمع خبرنگاران اظهار كرد: مقدمات تهيه و تدوين برنامه ي ششم در دستور كار 

دولت و مجلس قرار گرفته كه اين موقعيت را ايجاد مي كند تا موضوعات عمراني را در تدوين اين برنامه ارائه دهيم.
وي تصريح كرد: دو اليحه ي پيشنهادي وزارت كشور به دولت در حال بررسي است؛ يكي »اليحه مديريت شهري« بوده كه 
اساس كار آن بر اينست كه بخش هاي بزرگتر را در حوزه ي شهرداري ها وارد كند و مفهوم مديريت يكپارچه شهري را به صورت 

كامل محقق سازد.
امور  اداره ي  تا  است  پايدار«  درآمدهاي  همان »اليحه  است  بررسي  دست  در  كه  نيز  ديگري  كرد: اليحه  عنوان  دل  خندان 
شهرداري ها را تحت تاثير قرار دهد. چون درآمد شهرداري ها بايد از ثبات بيشتري برخوردار باشد و تنها ازطريق جرايم تامين نشود 

و شهروندان به شهرداري ها در اداره امور كمك كنند.
وي درباره ي ساخت وساز مسكن نيز گفت: شكوفايي اقتصادي در تمام كشورها مرهون فعال سازي ساخت وساز مسكن و ارائه 

تسهيالت در اين موضوع است، بنابراين بايد بانك ها در اين حوزه مساعدت الزم را داشته باشند.

خندان دل : دولت در حال بررسي لوايح مديريت شهري و درآمد پايدار 
شهرداري هاست



89سال پانزدهم/ شماره 121

حسين طال نماينده  مردم تهران، ري، شميران و اسالمشهر، سيد سعيد زمانيان دهكردي نماينده مردم شهركرد، رحيم زارع  
نماينده مردم آباده، بوانات و خرمبيد، سيده سكينه عمراني نماينده مردم شهرستان سميرم؛  نمايندگان مردم در خانه ملت بودند 

كه در اين ديدارها حضور داشتند.
در اين ديدارها كه با حضور نمايندگان مجلس و تني چند از روساي شوراهاي اسالمي شهرها و شهرداران ، فرمانداران ، بخشداران 
و نمايندگان دهياران و مهندس خندان دل، رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، معاونان و مديران اين سازمان انجام 
شد؛ برخي مسائل و مشكالت مربوط به بخش هاي مديريت شهري و مديريت روستائي حوزه هاي انتخابيه نظير: ضرورت تامين 
درآمدهاي پايدار شهرداري ها، موضوعات مرتبط با نيروي انساني و امور استخدامي، تامين ماشين آالت مورد نياز شهرداري ها و 

دهياري ها، توسعه حمل و نقل عمومي، توسعه فضاي سبز شهري، حمايت از دهياري ها و ... مطرح شد.
سپس مهندس خندان دل مباحث كالن بخشهاي مديريت شهري و روستايي و برنامه هاي عمده دولت، وزارت كشور و سازمان 
و ضمن  تشريح  را  به شهروندان  دهياري ها  و  ارتقاي سطح خدمات شهرداري ها  منظور  به  دهياري هاي كشور  و  شهرداري ها 
مطرح نمودن پرسشهايي در زمينه ي وضعيت خدمات رساني شهرداري ها و دهياري ها به مردم و نقاط قوت و كاستي هاي موجود، 

دستورات الزم براي رفع برخي كاستي ها و مشكالت را صادر نمود.
پايدار  درآمد  و  شهري  مديريت  لوايح  بررسي  از  نشست  اين  در  كشور  وزير  روستايي  و  شهري  امور  توسعه  و  عمران  معاون 

شهرداري ها در دولت خبر داد.
خندان دل  افزود: اليحه جديد ماليات بر ارزش افزوده كه بخش مهمي از درآمد هاي پايدار شهرداري ها در آن لحاظ شده است، 

به زودي تقديم مجلس مي شود.
وي در ادامه اظهار كرد: با همفكري نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در بودجه سال 93 كشور كمكهايي براي شهرداري هاي 
زير 50 هزار نفر جمعيت و دهياري ها در زمينه هاي چون تامين ماشين آالت و قير لحاظ شده كه اميدواريم با عملكرد مناسب 
وزارت كشور در سال جاري اين كمكها در سال آتي هم با نظر مثبت نمايندگان مجلس ادامه يابد و به ساير شهرداري ها هم 

تسري پيدا كند.
خندان دل افزود: به منظور تامين 5200 دستگاه انواع ماشين آالت مورد نياز شهرداري هاي زير 50 هزار نفر جمعيت و دهياري ها 
نظير ماشين آتش نشاني، حمل زباله و برخي ماشين آالت نيمه سنگين، مناقصات مربوطه مطابق قانون برگزار شد و پس از نظر 
كميته هاي فني، برنده هاي مناقصات مشخص و با شركتها و كارخانه هاي توليدكننده قرارداد بسته شد و واگذاري ماشين آالت از 

پايان آبان ماه سال جاري به مرور آغاز مي شود.
وي افزود: براي كمك به آسفالت معابر  شهرها و روستاها تفاهم نامه اي به منظور تامين قير مورد نياز با نصف بهاي بورس منعقد 

شده و هم اكنون شهرداري ها و دهياري ها در حال استفاده از اين امكان براي آسفالت معابر هستند.
رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور همچنين با بيان اينكه رفع مشكالت موجود در حوزه هاي مديريت شهري و 
روستايي نيازمند تغيير نگاه به اداره شهرها و روستاها با هدف ارتقاي سطح خدمت شهرداري ها و دهياري هاست، گفت: امروزه 
تحول در ارائه خدمات بهتر شهرداري ها و دهياري ها در گرو مشاركت بخش خصوصي است تا از منابع مالي خود براي اجراي 

پروژه ها استفاده نمايد و باعث ايجاد اشتغال و درآمد شود.

بررسي مسائل مديريت شهري و روستايي در ديدار نمايندگان مجلس 
با معاون عمران و توسعه ي امور شهري و روستايي وزير کشور

معاون توسعه منابع و پشتيبانی سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور از پرداخت مرحله دوم يارانه بليت حمل و نقل عمومی 
شهری سال 93 به ميزان 765 ميليارد ريال به حساب شهرداری ها خبر داد.

به  اتوبوسرانی های درون شهری  بليت  يارانه  بابت  ريال  ميليارد  اعتبار 505  اين  از  فوق گفت:  بيان خبر  با  امين  امامی  محمد 
سازمان های اتوبوسرانی و حمل و نقل همگانی شهرداری ها پرداخت شد.

وی در ادامه گفت: در مرحله دوم پرداخت يارانه بليت حمل و نقل عمومی شهری سال جاری، 260 ميليارد ريال به قطار شهری ها 
اختصاص يافت كه سهم متروی تهران حدود 249 ميليارد ريال و سهم متروی مشهد بالغ بر 11 ميليارد ريال بود.

امامی امين يادآوری كرد: يارانه بليت اتوبوس و مترو براساس ميزان جابه جايی مسافر و تعداد ناوگان ترابري همگاني شهرها 
اختصاص داده می شود.

وی در ادامه گفت: در سال 93 تاكنون 1610 ميليارد ريال )بالغ بر 161 ميليارد تومان( يارانه بليت حمل و نقل عمومی شهری، 
شامل اتوبوس و مترو، به شهرداری ها پرداخت شده كه در مجموع سهم اتوبوس 1090 ميليارد ريال و سهم مترو 520 ميليارد 

ريال بوده است.

پرداخت يارانه ي بلیت هاي شهري 
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معاون پشتيبانی و توسعه منابع سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور از برگزاری چهارمين نمايشگاه جامع مديريت شهری 
و دستاوردهای شهرداری های كشور طی روزهای دوم تا پنجم اسفندماه 1393 در محل دائمی نمايشگاه های بين المللی تهران 

خبر داد.
ابعاد مختلف  با  آگاهی عموم مردم، سازمان ها و متخصصان  با هدف  نمايشگاه  اين  باال گفت:  بيان خبر  با  امين  امامی  محمد 
حوزه ي كاری شهرداری ها و انتقال تجربيات آنها به يكديگر و معرفی آخرين تجهيزات و ماشين آالت موردنياز مديريت شهری 

برگزار می شود.
ترابري  را  نمايشگاه  اين  برپايی  دهياری های كشور محورهای  و  سازمان شهرداری ها  نمايشگاههای  و  رئيس ستاد همايش ها 
شهرداری  بحران،  مديريت  سبز،  فضای  پسماند،  مديريت  شهری،  توسعه  و  عمران  شهری،  مبلمان  شهری،  خدمات  شهری، 
الكترونيك، ماشين آالت و تجهيزات و آموزش و پژوهش شهری برشمرد و گفت: در اين نمايشگاه دستاوردهای شهرداری های 

كشور در معرض ديد شهروندان قرار می گيرد.
امامی امين افزود: در كنار يكديگر بودن شهرداری ها در چنين نمايشگاههای تخصصی و بحث و تبادل نظر آنها در خصوص 
مباحث عمده ای مانند ارتقای شاخص های توسعه ي شهری، شناسايی درآمدهای پايدار و توسعه ي زيرساختهای شهری می تواند 

نقاط قوت و ضعف شهرداری ها را تا حدود زيادی برای آنها مشخص سازد.
ابتكارات شهرداری ها به مجموعه دست اندركاران  اين نمايشگاه دستاوردهای برتر و  پايان گفت: سعی می كنيم كه در  وی در 
مديريت شهری معرفی شود و اميدواريم با تالش و ياري همه مسؤوالن در اين نمايشگاه به اهداف مورد نظر كه همان ارائه 

خدمات بهتر به جامعه می باشد، دست پيدا كنيم.
عالقه مندان برای آگاهی از اطالعات بيشتر اين نمايشگاه می توانند به نشانی http://imox.ir مراجعه نمايند.

اسفند ماه؛ چهارمین نمايشگاه جامع مديريت شهري و 
دستاوردهاي شهرداري هاي کشور

از  وزير كشور به مناسبت فرا رسيدن سالروز بزرگداشت پدافند غيرعامل در پيامي تاكيد كرد: پدافند غيرعامل به عنوان يكي 
مؤثرترين، پايدارترين و كم هزينه ترين روشهاي دفاع در برابر تهديدات و اقدامات دشمن شناخته شده است.

عبدالرضا رحماني فضلي در اين پيام  با اشاره به اينكه موضوع دفاع در برابر تهديدات و خطرها، عمري به بلنداي زندگي انسان 
دارد،  يادآور شد: انسان براي بقاء و تحقق آرمانهايش همواره در تالش و تكاپو بوده است تا هم مسير زندگي سالم و رشد و تعالي 

خود را فراهم آورد و هم زندگي خود را از مخاطرات ايمن سازد.
وزير كشور ادامه داد: امروزه پدافند غير عامل به عنوان يكي از مؤثرترين، پايدارترين و كم هزينه ترين روش هاي دفاع در مقابل 

تهديدات و اقدامات دشمن شناخته شده، و مد نظر و عمل بسياري از كشورهاي جهان از جمله كشور ما قرار دارد.
اين پيام مي افزايد: پدافند غير عامل در حقيقت مجموعه اقداماتي است كه موجب افزايش بازدارندگي، كاهش آسيب پذيري، تداوم 
فعاليتهاي ضروري، ارتقاء پايداري ملي و تسهيل مديريت بحران در مقابله با تهديدات و اقدامات نظامي دشمن مي گردد، بنابراين 
پيوند مستحكمي بين مالحظات و الزامات پدافند غيرعامل و تأمين امنيت برقرار است، به نحوي كه جاري ساختن الزامات اين 

مقوله در ابعاد مختلف آن را مي توان در راستاي تأمين امنيت ملي دانست.
رحماني فضلي خاطر نشان كرد: ايران اسالمي به عنوان كشوري مهم و اثرگذار در عرصه بين الملل و قرار گرفتن در جغرافياي 

طبيعي و سياسي خاص و به دليل آرمانگرايي، نيازمند برنامه ريزي منسجم، گسترده و مطلوب در اين حوزه مي باشد.
وي افزود: نگاه بلند و عميق رهبر عظيم الشان انقالب اسالمي و فرمايشات معظم له مبني بر اينكه › پدافند غير عامل مثل 
مصونيت سازي بدن انسان است، از درون ما را مصون مي كند ... پدافند غير عامل يك اصل خواهد بود، براي هميشه نه براي 
يك مقطع خاص‹؛ حاكي از نقش، اهميت و جايگاه اين مقوله در مصون سازي و فراهم كردن بسترهاي امن توسعه پايدار است.
وزير كشور تصريح كرد: روز پدافند غير عامل كه در آستانه بزرگداشت آن هستيم، فرصت مغتنمي است تا با تبيين ابعاد مختلف اين 
راهبرد اساسي، بر اهميت فرهنگ سازي و نهادينه شدن آن در جامعه تأكيد شود و متناسب با آن، سياستگذاري ها و برنامه ريزي 

منسجم در اين حوزه طراحي و به اجرا در آيد.
رحماني فضلي در ادامه از تالشگران عرصه پدافند غير عامل در وزارت كشور و استانداري ها تشكر كرد.

»پدافند غیر عامل« در پیام وزير کشور
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)Transportation( ترابری

ترابری بــه معنای انتقــال انســان و كاال از جايی به جای 
ديگر است اين واژه از پيشــوند پارسی ترا - به معنی فراسو 
و آنســو، و واژه ی بری از فعل بردن ســاخته شــده اســت. 
پيشــوند ترا - از پيشــوندهای كهن زبان پارســی است كه 
در پارســی باســتان نيز همين كاربرد را داشــته است و هم 
معنی و هم ريشــه با Trans در انگليســی اســت. ترابری 
ازديد واژگانی به معنی بردن به آنســوی ديگر اســت. از اين 
 ،)transmission( پيشوند در واژگان نوساخته ی تراگسيل
 ،)transaction( تراكنش ،)transposition( ترانهش
 ،)dialysis( تراكافت ،)transcendental( ترافرازنــده
 ،)transpiration( ترادمــش ،)transform( تراديس

ترانما )Transparent( و ... نيز به كار رفته است. 

 Paratransit                        ترابری نیمه همگانی
سيستم ترابری خاصی است كه مشخصات آن مشابه ترابری 
عمومی، اما ظرفيت آن كمتر باشد. مثاًل مينی بوس و ون جزء 

ترابری نيمه عمومی می باشند.
در اكثر كشورها ســامانه ی ترابری نيمه عمومی از مسيرها و 
برنامه زمان بندی خاصی تبعيت نمی كند و در ســطح شــهر 
گردش می كند. تاكســی هايی كه به صورت مشاركتی مورد 
اســتفاده قرار می گيرند، جزء اين سيستم محسوب می شوند. 
البته در بســياری از كشورها تاكسی از گروه وسيله ی ترابری 
نيمه عمومی نيز خارج شــده و به عنــوان حمل و نقل لوكس 

محسوب می گردد.
انــواع سيســتم های ترابری همگانی در كنــار يكديگر، بايد 
شــرايطی ازقبيل ايمنی و راحتی برای جابه جايی مســافران 
فراهم نمايند. همچنين نياز اســت به كارگيری سيستم های 

مختلف از لحاظ اقتصادی توجيه پذير باشد. از طرفی سيستم 
ترابری در مجموعه ی مورد نظر بايد در جايگاه مناســب خود 
قرار گيرد و در حوزه ی مسئوليت خويش به نحو مناسبی انجام 

وظيفه نمايد، تا كارآيی كل سيستم بهينه گردد.
همچنيــن باتوجه بــه محدوديت هايی كه ازنظــر اقتصادی 
وجود دارد، سيستم های ترابری بايد در عين حال كه نيازهای 
جابه جايی مســافران را تأمين می كنند، از نظــر منابع مالی 
نيز قابل توجيه باشــند. درنتيجه با ايجاد ارتباط و هماهنگی 
مناسب در جنبه های مختلف سيســتم های ترابری همگانی 
و درنظرگرفتــن نيازهــای موجود می توان سيســتم ترابری 
يكپارچه ای را ايجاد نمود تا در كنار افزايش مطلوبيت سيستم 
ترابری همگانــی در جامعه، باعث بهبود پارامترهای ترافيك 

نيز گردد.

ترابری عمومی
ترابری عمومی، تمامی سيستم های ترابريی را در بر می گيرد 

كه دارای مشخصه های زير باشند:
- مسافران در ماشين مالكيتی خودشان سفر نكنند.

- سفر به صورت جمعی انجام شود نه انحصاری.
به همين علت است كه در بسياری از كشورها، تاكسی را جزء 
ترابری عمومی محسوب نمی كنند. در ايران نيز به تدريج اين 
اتفاق در حال شكل گيری اســت. ترابری عمومی معمواًل به 

سيستم های ريلی و اتوبوسی اطالق می گردد.

 Green transportation                  ترابری سبز
در بسياری از كشــورهای جهان عمومًا قوانين سخت گيرانه 
به منظــور محدودكردن تردد خودروهای شــخصی به اجرا 

واژگان شهری

 زهرا ترقی
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درمی آيد.
قوانينی كه شــهروندان از اجرای آن راضی هســتند؛ چرا كه 
حجم زياد خودروهای شــخصی در اين شــهرها به گونه ای 
است كه زندگی شهروندان را با مشكالت جدی روبه رو كرده 

است.
در ايران نيز در برخی از شــهرها قوانينی اتخاذ می شــود تا 
بسياری از مشــكالت زيست محيطی و شهری برای ساكنان 
شهرها كمتر شــود و شهروندان بتوانند با آرامش بيشتری به 
زندگی بپردازند. اگرچه بســياری از شهرهای جهان با اعمال 
قوانين ســخت گيرانه ســعی دارند تا از حضــور خودروها در 
خيابان هــا بكاهند و درعوض وســايل ترابری غيرموتوری را 
ترويج كنند، اما اين روند در شــهری مثل تهران كه همواره 
با مشكالتی نظير آلودگی هوا و ازدحام خودروها روبه روست، 

چندان جدی تلقی نشده و مورد توجه مسئوالن نيست.
شهرهای بزرگ از دوچرخه به عنوان راهی برای برون رفت از 

استفاده بی رويه از خودروهای شخصی بهره می گيرند.
Sustainable transpot                 ترابری پايدار
يكی از ســتون های اصلی آنچه توسعه پايدار ناميده می شود 
ايجاد ســامانه ترابری پايدار است. پيش نياز گسترش و بهبود 
وضع اقتصادی جوامع اســتقرار و راه اندازی امكانات ترابری 
همگانــی با كارآيی زياد می باشــد. ترابری بار و مســافر در 
درون و بين شهرها نياز به امكانات زيربنايی مانند جاده، ريل، 
فرودگاه و وســايل نقليه دارد و فراهم آوردن يا استفاده از اين 
امكانات بايد به گونه ای باشــد كه با كمترين هزينه بيشترين 
كارايی را داشته باشــد. هنگامی كه سخن از هزينه به ميان 
می آيد، منظور فقط پرداخت پول برای اجرای ســامانه نيست 
بلكه هدف كل هزينه ای است كه جامعه و محيط پيرامون آن 

بايد برای اجرای يك طرح هزينه نمايند.
در يــك ديد كالن هر رفت و آمد و ســفری تأثير خاص خود 
را بــركل جهان برجای می گــذارد. بنابراين هــر جابه جايی 
بايد بيشــترين كارايی را چه ازنظر هزينه و سود و چه ازنظر 
سازگاری با محيط زيست داشــته باشد. آنچه مدت هاست به 
عنوان يك اصــل علمی، تجربه و پذيرفته شــده ارزان تر و 
باصرفه تر بودن جابه جايی با راه آهن و ترابری ريلی است كه 

ضمنًا بيشترين سازگاری را با محيط زيست دارد.
ايجاد خطــوط متعدد دوچرخه ســواری، طراحی و ســاخت 
ايســتگاه ها و تعميرگاه های مختلف و همچنين اتخاذ تدابير 
ويژه برای حمايت از دوچرخه ســواری و شــراكت در ساخت 
دوچرخه های مناسب، ساده و راحت برای شهروندان نمونه ای 

از اين قوانين است.
به عنوان مثال در شهرهايی نظير پورتلند و آراگون آمريكا كه 
در زمينه توسعه ی دوچرخه سواری جزء پيشروترين شهرهای 
جهان هســتند، اقدامات ويژه ای انجام شــده اســت. در 15 
ســال گذشــته به منظور كاهش حضور خودروهای شخصی 
در خيابان ها در حدود 200 مايل مســير ويژه دوچرخه احداث 

شده است. 
همچنين شــهرهای بزرگی مانند لنــدن و پاريس نيز دراين 
 زمينه چندان بی تفاوت نبوده اند. مســئوالن اين شــهرها نيز 

بــا طرح های  مختلف از جمله طرح دوچرخه ســواری 2015 
توانســته اند با اتخــاذ تدابير ويژه ای، شــهروندان خود را به 

استفاده ی هرچه بيشتر از دوچرخه تشويق كنند.
هرچند اين طرح نوعی الگوبرداری از شــهرهای چين بوده، 
اما تمامی مســئوالن شــهرهای بزرگ جهان به اين نتيجه 
رسيده اند كه چاره ای جز ترويج دوچرخه به عنوان يك وسيله 

ترابری همگانی ندارند.
چراكه باوجود حضور خطوط فراوان مترو، اتوبوس و تاكســی 
و ديگر وســايل ترابری اما به دليل رشد فزاينده اين شهرها 
و افزايــش جمعيــت در آن هــر روز بر ميــزان تقاضا برای 
ســفرهای شهری افزوده می شــود و امكان گسترش ناوگان 
ترابری همگانی  در آنها بســيار محدود است. انگار دوچرخه 
و گســترش آن به عنوان سياستی كلی و مهم در دستور كار 

تمامی شهرهای جهان قرار گرفته است.
پايداری تنها با ايجاد تغييرات در طراحی، الگوهای استفاده و 
مديريت وســايل نقليه حاصل نمی شود بلكه بايد تغييراتی در 
نحوه تفكر نســبت به شناخت و ارزشيابی راهكارهای ممكن 
برای حل مشكالت ترابری ايجاد گردد. يك سيستم ترابری 
پايدار نيازمند فعاليت هايی بيش از كنترل آلودگی هوا، ترافيك 
يا كاهش مصرف ســوخت است و بررسی ها نشان داده است 
كه هيچ راه حل منفردی برای حل مشــكالت پيچيده ترابری 
وجود ندارد و رفع چنين مشــكلی نيازمند يك سازوكار جامع، 

پويا و قابل اطمينان است.
مديريت پايــدار ترابری اثرات توســعه ی ترابری را بر روی 
كارايی اقتصادی، موضوعات زيســت محيطی، مصرف منابع، 
كاربری اراضی و عدالت اجتماعی مورد توجه قرار می دهد و به 
كاهش اثرات زيست محيطی، افزايش بازدهی سيستم ترابری 
و بهبــود وضعيت زندگی اجتماعی كمك می كند و هدف آن 
سيستم افزايش كارايی و جابه جايی كاالها، خدمات و افراد با 
حداقل مشكالت دسترسی است. كه بدون سازماندهی مجدد 
راهبردها، سياســت ها و برنامه ها قابل دستيابی نخواهد بود. 
واقعيت اين است كه وضعيت جابه جايی مردم در دنيای امروز 
نامطلوب اســت و بدون انجام اقدامات اصالحی و پيشگيرانه 
بدون شــك در آينده نزديك تبديل به يــك بحران خواهد 
گرديد، لذا كشــورهای توســعه يافته و درحال توسعه ناگزير 
به حركت به ســوی مديريت  پايدار ترابری هســتند و بری 
حل معضالت عديده ترافيكی در شــهرها بايد مبانی و اصول 
ترابری پايــدار را به عنوان مركز ثقل برنامه های آتی ترابری 

مدنظر قرار دهند.
منابع:

- ناصر پورمعلم، دكترای حمل و نقل  و ترافيك و سعيد توفيق 
نژاد، دانشجوی كارشناسی ارشد برنامه ريزی حمل و نقل

ويكی پديا، دانشنامه آزاد
 http:// www.civilica.com 
- رضا شــفيع زاده، عضو هيأت علمی دانشــگاه آزاد اسالمی 

واحد ساوه
http:// www.civilica.com
- مركز اطالعات علمی و تخصصی حمل و نقل و ترافيك

http:// www.ttic.ir
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تازه های نشر

نام كتاب: واژه نامه حمل و نقل آشتو1 
/ پديدآور: بنياد آشتو ]=انجمن ادارات 

ترابري و راههاي ايالتي آمريكا[
اميررضا   ، خاكسار  حسن  مترجمان: 
صانعي  انتشارات  ناشر:  كار/  نيك 
 /1393 يكم:  چاپ  شهميرزادي/ 
شمارگان 100 نسخه در 348 صفحه/ 

بها: 21000 تومان
آن  در  ما  كه  زماني  بازه ي  اين  در 
هستيم، هر آنكس كه انگيزه ي زيباي 
خالي  جايي  و  باشد  داشته  نگاشتن 
زمينه اي از دانشهاي بشري را در زبان 
در  اثري  آفرينش  به  و  دريابد  فارسي 
بر  را  نام خويش  آن زمينه دست زند، 
اين سرزمين ثبت  تاريخ علم  برگهاي 
خالي  جورچين  به  را  تكه اي  و  كرده 
و  فرهنگ  گسترده ي  بسيار  و  مانده 
بي گمان  است.  افزوده  فارسي  زبان 
چندان  كار  گستردگي  باره  اين  در 
راستكاري  و  ژرفابيني  نيست،  مهم 
همين  در  و  دارد  را  اهميت  بيشترين 
بزرگ،  و  تازه  گامي  در  كه  راستاست 
با  دانش آموختگان فرهيخته  از  دو تن 
توان مالي اندك خويش، خطر كرده و 
در دنياي فسرده ي كتاب و كتابخواني، 
يازديده اند  فرهنگي  آفرينش  به  دست 
فارسي  زبان  در  آن  تهي  جاي  كه 
شوربختانه  است.  چشمگير  بسيار 
و  كتابخواني  ناشكوفايي  و  فسردگي 
كتابهاي  شمارگان  سرگيجه آور  فرود 
هر  در  نسخه  از 5000  ادبي  و  علمي 
خورشيدي   1340 دهه هاي  در  چاپ 
به تنها 100 نسخه! در دهه ي 1390، 
دامن اين اثر مرجع را نيز گرفته است. 
حتي  يأس آور،  و  اندك  شمارگان  اين 

پاسخگوي يكي از دانشكده هاي ترابري نيز نخواهد بود، چه رسد به همه ي شهر 
مقدمه ي  در  مترجمان  شهرستانها.  در  وابسته  دانشكده هاي  و  كتابخانه ها  تهران، 
خود بر كتاب، ساختار كلي آن را شرح داده اند. در اين نوشته آمده كه؛ آشتو، انجمن 
غيرانتفاعي و غيرحزبي در آمريكاست و نمايندگي وزارت راه و ترابري دولت اياالت 
متحده را در 50 ايالت در دست دارد و در پنج شاخه ي حمل و نقل هوايي، شهري، 
جاده اي، ريلي و آبي كار مي كند. اين اثر از واپسين ويرايش انگليسي آن به فارسي 
گردانيده شده و مفهوم بيش از 3000 واژه، اصطالح، كوته نوشت و نشانه را در خود 

جاي داده است. 
استاندارد سازي  و  يكپارچه  را، تشريح  اين كتاب  ترجمه ي  براي  انگيزه   مترجمان، 

 عباس جاللی

مدیریت ترابری شهری
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مفاهيم و واژگان فني و تخصصي راه و 
ترابري، براي دانشجويان، پژوهشگران 
اين  اين حوزه دانسته اند.  و كارشناسان 
فرهنگ بر پايه ي حروف الفباي التين 
چيده شده، يعني همان چيدمان انگليسي 
است كه شرح هر واژه در پاي آن آمده 
است و همين شيوه، از كاربران و كاربرد 
برابر نهاده ي  نبود  كتاب مي كاهد. زيرا 
فارسي براي هر واژه، مترجمان فارسي 
زبان را كه بخواهند نوشتگان انگليسي 
مي دارد.  باز  كار  از  كنند،  ترجمه  را 
كه  مي آيد  كساني  كار  به  تنها  اثر  اين 
را  انگليسي  واژگان  مفاهيم  بخواهند 
دريابند و براي همين به پژوهشگران و 

دانشجويان محدود خواهد شد.
دهه  از  كه  بسياري  تالشهاي  در 
از  كساني  شده  آغاز  ايران  در   1340
دست  بزرگ  مترجمان  و  دانشپژوهان 
گوناگون  فرهنگهاي  ترجمه ي  به 
زده اند تا جاي يكسره تهي واژگان را در 
فارسي پر كنند. آنان در بسياري موارد 
بر ساخته خود  واژگان  تمام  بي باكي  با 
نو آمده رفته  تا واژگان  را پيش نهادند 
نوشتگان  و  زبان  در  را  رفته جاي خود 

فارسي باز كنند. 
ريزش  و  رخنه  از  جلوگيري  براي  آنان 
بويژه  فارسي  زبان  به  بيگانه  واژگان 
تولد  از  پيشگيري  و  علوم  زمينه ي  در 
ميان  در  زباني  طبقات  و  كاستها 
پزشكي،  مانند  گوناگون  رسته هاي 
و  كشاورزي  مهندسي،  جامعه شناسي، 
اين خيزش  زدند.  كار  اين  به  ... دست 
همراه  به  كه  دشواري هايي  همه ي  با 
زبان  به  را  بهره  يك  دستكم  دارد، 
امروزين  زبان  نهال  مي رساند،  فارسي 
مي سازد.  پويا  و  تنومند  را،  فارسي 
زمينه ي  در  فرهنگ  نخستين  چندانكه 
حمل و نقل و ترابري درون شهري كه 
كاري از آقاي عيسي فرهنگ باقري در 
مطالعات  مركز  در  و  است  سال 1378 
تنها  آمده،  فراهم  شهري  برنامه ريزي 
برابر  و  انگليسي  واژگان  آوردن  به 

نهاده هاي فارسي آن بسنده كرده است، اما همين فرهنگ مي تواند بيشترين كاربرد 
را براي مترجماِن نوشتگان انگليسي راه و ترابري داشته باشد. 

آنچه مي توانست كتاب را كارايي بيشتري ببخشد، اين بود كه در بخش كوته نوشتها 
يا همان »اختصارات، نشانه ها و مخفف هاي عمومي« كه صفحه هاي 327 تا 339 
تا  مي داشت  را  كوته نوشته ها  كامل  شكل  مي بايد  است،  گرفته  خود  در  را  كتاب 
مفاهيم را بيشتر در ذهن بنشاند. اي كاش واژگان پنج زمينه ي ترابري را مترجمان 

با نشانه اي در كنار هر واژه، نشاندار مي كردند تا جستجو دقيق تر صورت گيرد.
... و چقدر شايسته مي بود كه وزارت راه و شهرسازي از اين كتاب پشتيباني مي كرد 

تا ستاره ي كوچكي را بر رخساره ي فرهنگي خود آذين نمايد. 
مي ماند صفحه آرايي نه چندان زيبا و در خور براي اثري كه مي توانست كتابي مرجع 
باشد و در پايان دست مريزادي براي پايمردي اين دو مترجم تازه به ميدان آمده كه 
با همه ي دشواري هاي پيدا و ناپيداي ترجمه و چاپ، كار را به سرانجام رسانيده اند. 
بر كتاب  را  برساخته  نهاده هاي هر چند  برابر  آنكه مترجمان در چاپي ديگر،  اميد 

بيفزايند تا فرهنگي يكسره كارآمد از زير چاپ بيرون آيد.
انتشارات سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور خواندن و داشتن اين كتاب را 
به عنوان فرهنگي مرجع براي پژوهشگران و دانشجويان و كتابخانه هاي وابسته به 

راه و شهرسازي توصيه مي نمايد.

1-  AASHTO = American Association of State Highway and Transportation official
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معرفی پايگاه شبکه

وب سايت www.ttic.ir متعلق به مركز اطالعات علمی و 
تخصصی ترابری و ترافيك است.

در صفحه ی اصلی اين وب ســايت عالوه  بــر برخورداری از 
امكان دسترسی به اخبار به روز در حوزه ی ترابری و ترافيك، 
كاربــران می توانند از اطالعيه هــای گوناگونی كه برای آنان 
طراحی و گنجانيده شده است بهره مند گردند. بانك اطالعات 
تخصصــی قابل مالحظه ای نيز در اين صفحه در  دســترس 

كاربران قرار داده شده است.
سايت ttic.ir دو هدف را دنبال می كند:

1- ارائــه نگرش های صحيح به مســائل ترابری و ترافيكی: 
اين مــوارد را عمدتًا در لينك مباحث مهم ترافيكی می توانيد 

مالحظه فرماييد.
2- ارائه دانش ترافيكی و مسائل روز اين علم

از آنجايی كه بند 2 روشــن اســت، در ارتباط با بند 1، يعنی 
نگرش های صحيح به مسائل ترابری و ترافيكی، توضيحاتی 
ارائه می كنيم. فرض كنيد برای حل مشــكل ترافيك در يك 

شهر، نياز باشد از نقطه ی A به B حركت كنيم.
مسلمًا اگر مسير حركت را درست انتخاب نكنيم و از نقطه ی 
A به ســمت نقطه ی C يا D حركت كنيم، هرگز به هدف 
نخواهيم رســيد و دائمًا از نقطه B دورتر می شــويم و هرچه 
سريع تر حركت كنيم، با سرعت بيشتری از هدف دور می شويم. 
موضوعات ترابری و ترافيكی از آن گروه موضوعاتی هســتند 

كه در آنها احتمال بروز اشتباه در تشخيص مسير فراوان است. 
برخی از موضوعاتی كه از بديهی ترين راه حل های رفع مشكل 
ترافيك به نظر می رســند، جزء بدترين انتخاب ها می باشــند 
كــه معضل ترافيك را در آينده افزايش می دهند. ســاخت و 
توســعه خيابان ها و بزرگراه ها، افزايش تعداد پاركينگ ها در 
مركز شهر، حذف پارك حاشــيه  ای از معابر، حذف تقاطع ها 
و افزايش ســرعت حركت خودروها، تعريض معابر و بسياری 
موضوعات ديگر از مقوالتی هستند كه عامه ی مردم و برخی 
متخصصان كه براســاس دانش چند دهــه ی قبل دنيا فكر 
می كنند، اين ها را از جمله شــيوه های حل مشــكل ترافيك 
می دانند. با مطالعــه لينك »مباحث مهم ترافيكی« مالحظه 
خواهيد فرمود كه نگرش امروز دنيا به اين مسائل فرق كرده 
اســت و متعجب خواهيد شــد كه هم اكنون درصد بااليی از 
پروژه های اجرايی در شــهرهای ما در مسير اشتباه قرار دارند 
و ترافيك زا می باشــند، همچنين در اين وب ســايت فرصت 
همكاری در حوزه ی ترابری و ترافيك شهری به عالقه مندان 
داده شده و كاربران می توانند از لينك دعوت به همكاری اين 
وب ســايت موضوعات مورد نظر را بيابند و اقدام الزم برای 
همكاری را نسبت به آن عمل آورند. در آخر توصيه می گردد 
كاربران عالقه منــد و متخصص به تمامی صفحات اين وب 
ســايت مراجعه نموده و از مطالب درخور توجه در اين پايگاه 

استفاده ی الزم را ببرند. 

 www.ttic.ir
 میثم حیدر اوالد

وب سایت »مدیریت ترابری شهری«
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