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 سخنی با خوانندگان 

 به را شهري درون نقل و حمل سیستم در اختالل و ترافیک جمله از متعددي مشکالت ،آنها جمعیت افزایش و شهرها شتابان رشد

 هريش توسعه به دستیابی که بوده هاي اخیرسال در شهري ریزي برنامه فراروي اساسی هايچالش از یکی شکلم این .تاس آورده وجود

   .ستا با مشکل مواجه ساخته را پایدار
 و شهر مختلف نقاط به شهروندان مطمئن و سریع آسان، دسترسی مطلوب، شهري محیط هاي شاخصه و ها ویژگی از یکی

میان برنامه ریزي شهري بسیار بنابراین از دیدگاه مدیریت شهري وجود رابطه سیستماتیک  .تاس شهري گوناگونامکانات  از مندي بهره
   .مهم است

درصد  4/31 ایران در مقایسه با مناطق روستایی  نسبت جمعیت ساکن در مناطق شهري 1335دهد که در سال  نشان می 1آمار
شده  5/31به  5/68برابر با  1385و در سال  7/38در مقابل  3/61این نسبت برابر با  1375اما در سال  ،درصد بوده است 6/68در مقابل 

نقل، بیش از پیش  و مدون و جامع حمل  ریزي برنامهیک نیاز به  است کهدر کشورمان ی یناین آمار بیانگر رشد فزاینده شهرنش. است
قل همگانی ن متاسفانه همراه با رشد شهر نشینی استفاده از خودروهاي شخصی بیشتر از سیستمهاي حمل و نشود ، چو احساس می 

  ).جدول یک( .رود گسترش یافته است و این خود از اصلی ترین موانع دستیابی به توسعه پایدار شهري به شمار می
کارشناسان  دیدگاه از که است شهري درون ونقل حملسیستم  هاي جموعهم زیر از یکی همگانی ونقل حمل هاي سیستم

 .بیشترین ارزش و باالترین اولویت را دارد توسعه شهري و تردد وضعیت بهبود راهکارهاي در باالترین اولویت ونقل و ترافیک حمل
 یجادا روزانه آمدهاي و رفت در منظم و یکپارچه ساختار نوعی شهري، معابر عملکردي ظرفیت افزایش عالوه بر همگانی ونقل حمل

جایی را در مسیرهاي  سیستمی است که با به کارگیري طیفی از سیستمها، امکان جابهیکپارچه  همگانی نقل و حمل سیستم .کند می
آشنایی با مباحث مرتبط با حمل و نقل همگانی براي .کند مقصد مشخص و به شکل هماهنگ فراهم میمختلف از مبدا مشخص تا 

البته نباید فراموش . زایش کارآیی سیستم حمل و نقل شهرهاي بزرگ موثر باشدتواند در اف کارشناسا، مدیران و تصمیم گیران شهري می
رست شهرها و توزیع نامناسب خدمات و امکانات در شهرهاي بزرگ مهم ترین دلیل نیاز به گسترش سیستم حمل کرد که عدم طراحی د

چنانچه بسیاري از خدمات مورد نیاز ساکنان شهرهاي بزرگ در فواصل معقولی از محل سکونتشان قرار داشته . ونقل همگانی است
به این ترتیب نه تنها در مصرف . حتی پیاده امکان پذیر خواهد بود انند دوچرخه،دسترسی به آنها با استفاده از روشهاي دیگري م باشد،

   .شود و محیط زیست ما پاك خواهد شد، بلکه شهروندانی سالم و شاداب نیز خواهیم داشت منابع انرژي صرفه جویی فراوانی می
رشته  کارشناسان برجستهکارگیري  هبا بسیستم حمل و نقل همگانی ،  درك اهمیت این موضوعشهر با  المللی ره گروه بین

موثر آنها، گامی سازي  سایر کشورها و بومی هاي هبو مطالعه تجر علمی هاي پژوهشارد تا با نقل و ترافیک قصد د و ریزي حمل برنامه
مشکل ترافیک در کالن شهر تهران و دیگر شهرهاي بزرگ کشور به روش هاي عملی براي رفع کار راهو  ردحل این معضل بردا براي

هایی که  ش در آمدي است در معرفی مشکالت سیستم حمل و نقل همگانی و چالشپیدر این نشریه . ارائه دهدکامالً علمی و عملی 
   .مدیران و تصمیم گیران کشور با آنها روبرو هستند
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 عمومیي ها هزینهکاهش  وونقل همگانی  حمل

هر سفر . شوند انجام می بازگشت به خانهچون کار، تحصیل، خرید خدمات و کاال، تفریح و  متقارنی هاي هدفبا سفرهاي شهري 
  :دسته اصلی تقسیم کرد 4ها را به  توان این هزینه از یک دیدگاه می. هایی در بردارد براي سیستم هزینه

در ابتدا هر یک از این . هاکنندگان، هزینه گردانندگان، هزینه مصرف منابع محدود و هزینه انتشارآالیندههاي استفادههزینه
ها کاهش ونقل همگانی چگونه هزینهحمل خواهد شد که با توسعه شود و سپس توضیح دادهها به صورت مختصر شرح داده میهزینه

  . یابدمی
  

  ونقل کننده از سیستم حمل هاي استفاده هزینه
ونقل شهري همان مسافران از سیستم حمل کنندگان استفاده

هاي  زمان تلف شده مسافران مهمترین جزء از هزینه. هستند
مسافران در حال سفر به ویژه اگر مشغول . است کنندگان  استفاده

توانند انجام دهند،  نندگی باشند، عالوه بر اینکه معموالً کار مفیدي نمیرا
هاي  بندان اغلب دچار خستگی جسمی و روحی ناشی از رانندگی، راه

  عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان دیگر،  طوالنی،
ي محلی مناسب براي پارك جستجو  تصادف و خرابی وسیله، احتماال
که بتوان تمهیداتی  در صورتی. شوند می.... هاي نامناسب و و، جریمه احتمالی به دلیل تخطی از قوانین بویژه پارك کردن در محلخودر

اي مثل استراحت در حین سفر، مطالعه روزنامه یا  که مسافران حین سفر آرامش بیشتري داشته باشند و بتوانند به کارهاي ساده ندیشیدا
جویی قابل توجهی در وقت و  بپردازند، صرفه... افتاده و  هاي تلفنی عقب ام تماسي براي انجام کارهاي روزمره، انجریز ، برنامه کتاب

  .شودجامعه  وري همه افزایش بهره تواند موجب این امر می شود، وانرژي مسافران می
  

  هاي مربوط به گردانندگان سیستم هینهز
رسانی  با افزایش حجم سفرهاي شهري و کاهش سطح خدمات

ها، گردانندگان معموالً به فکر توسعه تسهیالت شامل  معابر و تقاطع
هاي غیر همسطح،  تعریض معابر قدیمی، ساخت معابر جدید، احداث تقاطع

در  کمتر زینههبا ان تو میکه  در حالی. هستند... کردن معابر و  دوطبقه
 کنندگان  استفادههاي مناسبی براي  ونقل همگانی سیستم بخش حمل

گذاري اضافی در بخش افزایش  فراهم کرد و با این کار از سرمایه
با هدف  اه هبزرگرا ، گسترشاست که افزایش تسهیالت ضروريتوجه به این نکته . ونقل شخصی جلوگیري کرد تسهیالت براي حمل

  . در کشورهاي پیشرفته شودآن اثرات  و باعث کاهش ترافیک شهرياست شخصی به تنهایی نتوانسته  ت و آمد خودروهايتسهیل رف

 
 

  هزینه مصرف منابع محدود 
یافته،  ست که در بسیاري از کشورهاي توسعها حالی راین د. هاي مربوط به سوخت است هاي دولت، پرداخت یارانه یکی از دغدغه

اي آن، مبالغ قابل توجهی را به عنوان مالیات بر  ونقل، عالوه بر پرداخت قیمت منطقه هاي فسیلی براي حمل از سوخت کنندگان  استفاده
کاهش و این . شود رف سوخت میوري در مص باعث بهره آن  استفاده از عمومی وونقل  حملگسترش سیستم . پردازند مصرف سوخت می

  میلیون 9متوسط مصرف روزانه بنزین در شهر تهران حدود  .است عمومیونقل  هاي حمل جویی از بارزترین منافع توسعه سیستم صرفه
  .کند تحمیل می بودجه دولتتامین این مقدار سوخت هزینه بسیار سنگینی بر  ؛استلیتر 

  
  ها انتشار آالینده

با کاهش تردد خودروهاي سواري در سطح . در شهرها هستند (co) منواکسیدکربنانتشار ترین عامل  وسایل نقلیه موتوري مهم
ونقل همگانی افزایش قابل  که سهم حمل  در صورتی. یابد ها بطور قابل توجهی کاهش می شبکه میزان انتشار این آالینده و سایر آالینده

ها باعث کاهش  کاهش انتشار آالینده. شود تر می ها موجه هاي آن براي کاهش آالینده گذاري روي بهبود سیستم اي یابد، سرمایه الحظهم
 640 ، ساالنهدر ایران خسارت مرگ و میر ناشی از آلودگی هواي شهري . شود نیز میناشی از آلودگی هوا  هاي هاي درمان بیماري هزینه

 2حدود هاي ناشی از آلودگی هوا ساالنه  جهانی بیماري بر اساس گزارش بانک. تهزار و یکصد میلیارد ریال اس 5ل ادمیلیون دالر مع
میلیارد ریال و  200 حدودزمینه  از سوي دیگر هزینه آموزش در این. کند میلیارد ریال به اقتصاد ایران خسارت وارد می 100هزار و 

  .میلیارد ریال گزارش شده است 390 حدود میلیون دالر 50 تفریحی اکزمرخسارات ناشی از آلودگی هوا به 
دهد هزینه مرگ و میر ناشی از  نشان می این مطالعات همچنین 

یک میلیون دالر معادل  200سالیانه  هاي بسته محیطآلودگی هوا در 
ناشی از  هاي بیماري همچنین بروز نشانه. میلیارد ریال است 600هزار و 

از سوي  .ارد ریال استمیلی 500ها معادل  آلودگی هوا در داخل ساختمان
 ،هاي بسته هاي ناشی از تأثیر آلودگی هوا در داخل محیط دیگر بیماري

  .کند میلیارد ریال به اقتصاد ایران خسارات وارد می 430 حدودساالنه 
  .میلیارد ریال است 420هزار و  14 حدوداساس این گزارش در مجموع خسارات سالیانه آلودگی هوا در ایران  بر
 289میلیون و  2ساالنه حدود  که اعالم کرده استدر این زمینه عامل شرکت کنترل کیفیت هوا نیز  سف رشیدي، مدیردکتر یو 
هزار تن آن  976حدود یک میلیون و  از این رقم. شود می منتشرهواي تهران  درها تنها از منابع متحرك  انواع آالینده تن 762هزار و 

  .است هزار تن هیدروکربن 180هزار تن اکسیدهاي ازت و  105، بیش از آالینده  معلق راتهزار تن ذ 21 منواکسیدکربن، حدود
 بر اساس گزارش بانک. تهزار و یکصد میلیارد ریال اس 5 ، ساالنهدر ایران خسارت مرگ و میر ناشی از آلودگی هواي شهري

  .کند میلیارد ریال به اقتصاد ایران خسارت وارد می 100هزار و  2هاي ناشی از آلودگی هوا نیز ساالنه معادل  هانی بیماريج
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 عمومیي ها هزینهکاهش  وونقل همگانی  حمل

هر سفر . شوند انجام می بازگشت به خانهچون کار، تحصیل، خرید خدمات و کاال، تفریح و  متقارنی هاي هدفبا سفرهاي شهري 
  :دسته اصلی تقسیم کرد 4ها را به  توان این هزینه از یک دیدگاه می. هایی در بردارد براي سیستم هزینه

در ابتدا هر یک از این . هاکنندگان، هزینه گردانندگان، هزینه مصرف منابع محدود و هزینه انتشارآالیندههاي استفادههزینه
ها کاهش ونقل همگانی چگونه هزینهحمل خواهد شد که با توسعه شود و سپس توضیح دادهها به صورت مختصر شرح داده میهزینه

  . یابدمی
  

  ونقل کننده از سیستم حمل هاي استفاده هزینه
ونقل شهري همان مسافران از سیستم حمل کنندگان استفاده

هاي  زمان تلف شده مسافران مهمترین جزء از هزینه. هستند
مسافران در حال سفر به ویژه اگر مشغول . است کنندگان  استفاده

توانند انجام دهند،  نندگی باشند، عالوه بر اینکه معموالً کار مفیدي نمیرا
هاي  بندان اغلب دچار خستگی جسمی و روحی ناشی از رانندگی، راه

  عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان دیگر،  طوالنی،
ي محلی مناسب براي پارك جستجو  تصادف و خرابی وسیله، احتماال
که بتوان تمهیداتی  در صورتی. شوند می.... هاي نامناسب و و، جریمه احتمالی به دلیل تخطی از قوانین بویژه پارك کردن در محلخودر

اي مثل استراحت در حین سفر، مطالعه روزنامه یا  که مسافران حین سفر آرامش بیشتري داشته باشند و بتوانند به کارهاي ساده ندیشیدا
جویی قابل توجهی در وقت و  بپردازند، صرفه... افتاده و  هاي تلفنی عقب ام تماسي براي انجام کارهاي روزمره، انجریز ، برنامه کتاب

  .شودجامعه  وري همه افزایش بهره تواند موجب این امر می شود، وانرژي مسافران می
  

  هاي مربوط به گردانندگان سیستم هینهز
رسانی  با افزایش حجم سفرهاي شهري و کاهش سطح خدمات

ها، گردانندگان معموالً به فکر توسعه تسهیالت شامل  معابر و تقاطع
هاي غیر همسطح،  تعریض معابر قدیمی، ساخت معابر جدید، احداث تقاطع

در  کمتر زینههبا ان تو میکه  در حالی. هستند... کردن معابر و  دوطبقه
 کنندگان  استفادههاي مناسبی براي  ونقل همگانی سیستم بخش حمل

گذاري اضافی در بخش افزایش  فراهم کرد و با این کار از سرمایه
با هدف  اه هبزرگرا ، گسترشاست که افزایش تسهیالت ضروريتوجه به این نکته . ونقل شخصی جلوگیري کرد تسهیالت براي حمل

  . در کشورهاي پیشرفته شودآن اثرات  و باعث کاهش ترافیک شهرياست شخصی به تنهایی نتوانسته  ت و آمد خودروهايتسهیل رف

 
 

  هزینه مصرف منابع محدود 
یافته،  ست که در بسیاري از کشورهاي توسعها حالی راین د. هاي مربوط به سوخت است هاي دولت، پرداخت یارانه یکی از دغدغه

اي آن، مبالغ قابل توجهی را به عنوان مالیات بر  ونقل، عالوه بر پرداخت قیمت منطقه هاي فسیلی براي حمل از سوخت کنندگان  استفاده
کاهش و این . شود رف سوخت میوري در مص باعث بهره آن  استفاده از عمومی وونقل  حملگسترش سیستم . پردازند مصرف سوخت می

  میلیون 9متوسط مصرف روزانه بنزین در شهر تهران حدود  .است عمومیونقل  هاي حمل جویی از بارزترین منافع توسعه سیستم صرفه
  .کند تحمیل می بودجه دولتتامین این مقدار سوخت هزینه بسیار سنگینی بر  ؛استلیتر 

  
  ها انتشار آالینده

با کاهش تردد خودروهاي سواري در سطح . در شهرها هستند (co) منواکسیدکربنانتشار ترین عامل  وسایل نقلیه موتوري مهم
ونقل همگانی افزایش قابل  که سهم حمل  در صورتی. یابد ها بطور قابل توجهی کاهش می شبکه میزان انتشار این آالینده و سایر آالینده

ها باعث کاهش  کاهش انتشار آالینده. شود تر می ها موجه هاي آن براي کاهش آالینده گذاري روي بهبود سیستم اي یابد، سرمایه الحظهم
 640 ، ساالنهدر ایران خسارت مرگ و میر ناشی از آلودگی هواي شهري . شود نیز میناشی از آلودگی هوا  هاي هاي درمان بیماري هزینه

 2حدود هاي ناشی از آلودگی هوا ساالنه  جهانی بیماري بر اساس گزارش بانک. تهزار و یکصد میلیارد ریال اس 5ل ادمیلیون دالر مع
میلیارد ریال و  200 حدودزمینه  از سوي دیگر هزینه آموزش در این. کند میلیارد ریال به اقتصاد ایران خسارت وارد می 100هزار و 

  .میلیارد ریال گزارش شده است 390 حدود میلیون دالر 50 تفریحی اکزمرخسارات ناشی از آلودگی هوا به 
دهد هزینه مرگ و میر ناشی از  نشان می این مطالعات همچنین 

یک میلیون دالر معادل  200سالیانه  هاي بسته محیطآلودگی هوا در 
ناشی از  هاي بیماري همچنین بروز نشانه. میلیارد ریال است 600هزار و 

از سوي  .ارد ریال استمیلی 500ها معادل  آلودگی هوا در داخل ساختمان
 ،هاي بسته هاي ناشی از تأثیر آلودگی هوا در داخل محیط دیگر بیماري

  .کند میلیارد ریال به اقتصاد ایران خسارات وارد می 430 حدودساالنه 
  .میلیارد ریال است 420هزار و  14 حدوداساس این گزارش در مجموع خسارات سالیانه آلودگی هوا در ایران  بر
 289میلیون و  2ساالنه حدود  که اعالم کرده استدر این زمینه عامل شرکت کنترل کیفیت هوا نیز  سف رشیدي، مدیردکتر یو 
هزار تن آن  976حدود یک میلیون و  از این رقم. شود می منتشرهواي تهران  درها تنها از منابع متحرك  انواع آالینده تن 762هزار و 

  .است هزار تن هیدروکربن 180هزار تن اکسیدهاي ازت و  105، بیش از آالینده  معلق راتهزار تن ذ 21 منواکسیدکربن، حدود
 بر اساس گزارش بانک. تهزار و یکصد میلیارد ریال اس 5 ، ساالنهدر ایران خسارت مرگ و میر ناشی از آلودگی هواي شهري

  .کند میلیارد ریال به اقتصاد ایران خسارت وارد می 100هزار و  2هاي ناشی از آلودگی هوا نیز ساالنه معادل  هانی بیماريج
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  کنندگاناستفاده هزینه همگانی بر کاهش ونقل حمل تاثیر

روي و انتظار مسافران در ایستگاه، زمان سفر مگانی، هر چند به ظاهر با افزایش زمان پیادهونقل هبا توسعه خدمات حمل
ید توجه داشت در این زمان وقت مسافران براي استراحت، انجام کارهاي ساده مثل مطالعه کتاب و اما بایابد، مسافران افزایش می

در کنندگان استفاده، عمومی حمل و نقلوسایل راهم بودن راحتی حین سفر با به شرط ف ،در واقع با این روش. شودمی آزاد... روزنامه و
-هاي احتمالی نیز از سوي دیگر هزینه استفاده عدم پرداخت هزینه مصرف سوخت، هزینه پارکینگ و جریمه. کنند میجویی وقت صرفه

ی فیزیکی و روانی کسانی که کماکان به رانندگی زمان سفر، خستگ ،هاي طوالنی بندان همچنین کاهش راه. دهدکنندگان را کاهش می
  . یابدکاهش مینیز ی استفاده کنند عمومونقل حمل وسایل خواهند ازتوانند و یا نمیپردازند و به هر دلیلی نمیمی

  
  انندگان سیستمگرد همگانی بر ونقل حمل تاثیر

ایجاد . ي قابل توجهی داردها هزینه براي مدیریت شهري از دیدگاه گرداننده سیستمونقل همگانی هاي حملتوسعه سیستم
 ها ي عملکردي باالي این سیستمها و مونوریل، حجم بزرگ ناوگان اتوبوسرانی و هزینه 2شهريقطارهاي سبک  مسیرهاي جدید مترو،
هاي هاي باالي توسعه سیستمهمه از هزینه... داري و ي نیروي انسانی، سوخت، قطعات مصرفی، تعمیر و نگههاکه مربوط به هزینه

ي این گروه را ها ونقل همگانی هزینههاي حملبنابراین ظاهراً در این بخش باید گفت توسعه سیستم. حمل و نقل همگانی حکایت دارد
هاي شهري، مدیریت  سفرهاي شهري و افزایش مالکیت وسیله نقلیه و راهبندان فزایشنکته قابل توجه اینکه، با ا. دهدکاهش نمی

هاي ها، توسعه پارکینگ ها، تعریض خیابان ها، پل شهري به صورت پیوسته در پی توسعه تسهیالت حمل ونقل شهري مثل بزرگراه
ونقل همگانی در واقع با تغییر سیاست به سمت توسعه حملبنابراین در حقیقت . است... ها و ها براي اجراي پروژه طبقاتی، تملک زمین

صرف شود براي توسعه دوطبقه کردن خیابان اي که قرار است براي  بودجهبه عنوان مثال  ؛یابدها تغییر میمحل هزینه کردن بودجه
  .  شود استفاده میرانی سریع و یا قطار سبک شهري سسیستم اتوبو

  
  همگانی بر کاهش مصرف سوخت ونقل حمل تاثیر

هاي  باعث دستیابی به راهکارهاي اجرایی با در نظر گرفتن تحلیل ،ونقل عمومی در جهت بهبود وضعیت آن بررسی حمل
  .مصرف سوخت خواهد شد و همچنین اهداف دیگري نظیر کاهش زمان سفر و کاهش شهرها اجتماعی در کالن-اقتصادي
ونقل  شهرها خصوصاً تهران، عدم وجود یک سیستم منسجم حمل ونقل و ترافیک کالن مهمترین مشکل موجود در بخش حمل 
با این سیستم در  گذاري افزایش تعداد سفرها تقاضاي سفر در راستاي سیاستو مدیریت  عمومیونقل  رشد و تقویت حمل. است عمومی
اختصاص اعتبارات در . استهران، مهمترین راهکار جهت بهبود تردد و کاهش تراکم و نهایتاً کاهش مصرف سوخت شهري مانند ت کالن

   .شود شخصی محسوب می و یا کاهش میزان استفاده از خودروهاي ، اقدامی جدي در جهت حذفعمومیونقل  جهت گسترش حمل
ونقل همگانی  درصد سهم سفرهاي مربوط به حمل 58 ،دهد می نگاهی به سهم سفرهاي روزانه انجام شده در شهر تهران نشان

با احتساب اتوبوس، مترو، تاکسی و مسافرکش، مینی بوس و تاکسی تلفنی می باشد و این در حالی است که سهم سواري شخصی در 

                                                           
٢ . Light Rail Transit 
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 .باشد درصد سفرهاي روزانه می 42سفرهاي روزانه، خود به تنهایی برابر 
ونقل  حجم باالي سفرهایی که با حملنظر داشت که البته باید در 

گیرند تنها با یک پنجم از وسایل نقلیه و سفرهاي  همگانی صورت می
که این امر  گیرد شخصی با بیش از نیمی از وسایل نقلیه صورت می

. استدهنده قابلیت باالي وسایل نقلیه عمومی در کاهش ترافیک  نشان
 این 1مطابق شکل لیه ضریب سرنشین هر یک از وسایل نقبا نگاهی به 

   .گیري بسیار واضح خواهد بود نتیجه
  

ونقل  گذاري در سیستم حمل ، عدم توسعه، تقویت و سیاستیل نقلیه شخصی در تهرانتعداد وسا به افزایش روزافزونبا توجه 
 منجر به استفاده از خودروهاي شخصی شده و در همگانی،

هر سال شاهد تراکم ترافیک و مصرف سوخت بیشتر  نتیجه
درصد از  58 دهد که حدود می تحقیقات نشان. خواهیم بود

سفرهایی که با وسایل نقلیه عمومی انجام (سفرهاي تهران 
میلیون لیتر سوخت انجام  8با مصرف حدود ) گیرد می
 39، تقریباً )سواري(شود در حالیکه در بخش خصوصی  می

میلیون لیتر سوخت انجام می  7فر با مصرف حدود درصد س
بعنوان مثال مصرف سوخت یک . صورت گرفته استمصرف سوخت انواع وسایل نقلیه با اتوبوس واحد  اي از مقایسه 1در جدول . گیرد

  .باشد برابر مصرف سوخت یک اتوبوس واحد می 5/7کیلومتر جابجایی  -تاکسی به ازاي یک مسافر
  
  

 )برابر شرکت واحد(نسبت  وسیله نقلیه
  8/8 سواري شخصی

  5/12 وانت
 2/4 موتورسیکلت

 5/7 سوز تاکسی و مسافربر بنزین
 3/2 بوس مینی

 2/2 اتوبوس سرویس
 1 اتوبوس واحد
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  ها آالیندهکاهش ونقل همگانی بر  حمل تاثیر

 بـا شخـصی نقلیه وسایل از استفاده جاي به که سفري یک هر ازاي به ه است کهساس مطالعات صورت گرفته مشخص شدبر ا

 این بـا توجه به. شود می کاسته تهران شهر در مونوکسیدکربن گاز غلظت از گرم 755 حدود د،شو می انجام همگانی ونقل سیـستم حمل

 نفر، هر متوسط طور به ،استنفـر  میلیـونتقریبا هفت  تهران جمعیت و گیرد می صورت تهران در سفر میلیون 5/12 دودح روزانه که

 ساده انگشتیرس حساب یک داشـته باشد، با وجـود کـاري روز 300 سـال در کـهکنیم   فرض اگر . دهد می انجام روز در سفر 8/1

 کیلوگرم 540 متوسط طور به ،کند میاستفاده ی عمومونقـل  حمـلوسایل  ازي که شهروند یک هربه ازاي  که نتیجه گرفت توان می

  .شود می تولید کمتر منوکسیدکربن
متـرو و سیستم  از اسـتفاده آن، کـارایی افـزایش و ونقل حمل سیستم عملکرد هبودبراي ب پیشنهادي هاي زمینه بهترین یکی از

 مردم افزایش تمایل. ه استگرفـت قـرار بررسـی مـورد تحقیـق این در هوا آلودگی در کاهش آن مثبت اثرات از یکی و است رانیاتوبوس

 بستر ایجاد به نیاز بلکهیست، ن پـذیر امکان عمومی ونقل حملسیستم  از استفاده سازي فرهنگ با تنها همگانی، ونقل حمل از استفاده به

 جمعیت براي ترسیدس امکان هاآنبه وسیله  که خطـوط مترو توسـعه بـا که دهد می نشان تحقیق این از حاصل نتایج. هست نیز مناسب

  . کند می پیدا طـور چشمگیري افزایش بـه همگـانی ونقل حمل از استفاده درصد د،شو می فراهم بیشتري
 با افزایش رو از این. است شهري درون سفرهاي انجام در مترو براي استفاده از شهروندان پذیرش و رضایت بیانگر امر، این

 هماهنگی مهم، این به دستیابی جهت ها روش یکی از. داد افـزایش نیز را آن از استفاده یزانم توان می مترو خطوط به ها دسترسی میزان

 مسیرهايتغییر در  ،است ناممکن آن مسیر در تغییر و پرخرج سـاخت خطوط مترو قدر هرخوشبختانه . است مترو و رانیاتوبوس شبکه بین

در نتیجه  .هماهنگ کرد مترو خطوط باآسانی  توان آنها را به می بنابراین. ستپذیر ا امکان چشمگیر هزینه بدون و راحتی به اتوبوسرانی
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 . ردک فراهم کنندگان  استفاده براي را راحتی حداکثر و داد کاهش استاز اتوبوس  اسـتفاده
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   در ایران شهريونقل  ررسی وضعیت حملب
ونقل شهري از  هاي مقدماتی وضعیت حمل در بررسی
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براي % 17بوس و  براي مینی% 6، )ها شخصی و آژانس
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حمل و نقل همگاني

 
 

 از شهرهاي مورد مقایسه است و این بدان معناستتر  در تهران بسیار پایین 3شاخص سرانه مالکیت سواري شخصی .2
به استفاده از این سیستم  "مجبور"ونقل همگانی در کشورمان  حملسیستم از کنندگان  استفادهاي از  بخش عمده که

اي از نسبت مالکیت وسیله نقلیه شخصی در تهران و برخی شهرهاي کشورهاي پیشرفته را نشان  مقایسه 2جدول . هستند
در  بود، 365سواري به ازاي هر هزار نفر جمعیت خودروي میالدي، تعداد  2006عنوان مثال در لندن در سال ه ب .دهد می

تواند  لذا قیاس به تنهایی و با درنظر گرفتن برخی پارامترها می. بوده است 170سال، این عدد  آنکه در تهران در  حالی
 .کننده باشد گمراه

  ل همگانی برخی از شهرهاي دنیاونق مقایسه وضعیت حمل) 2جدول 
نقل  و حمل شهر

 عمومی
تعداد سواري به ازاء هزار  سایر موتورسیکلت اتومبیل تاکسی

 نفر جمعیت
 365 0 %2 %55 %1 %42 لندن

 444 0 0 %54 0 %46 پاریس

 665 0 %14 %61 0 %25 رم

 431 %2 %1 %44 %1 %52 مادرید

 170 %21 %7 %32 %16  %24 تهران

  
 ونقل همگانی شهري راهبردي وضعیت سیستم حملبررسی 

و  است از تعیین اهداف بلندمدت و حیاتی و طریقه نیل به آن، با توجه به عوامل محیطی ریزي استراتژیک، عبارت  برنامه
هاي  زینهآوري اطالعات بسیار وسیع، جستجوي گ ریزي راهبردي در بهترین شکل خود نیازمند جمع برنامه. با درنظر گرفتن آینده

ریزي راهی براي برخورد مناسب با تغییر شرایط محیط است  این برنامه. مختلف و تاکید بر آثار آینده تصمیمات اتخاذ شده است
شود نقاط قوت و ضعف خود را  ریزي کمک کند و موجب  تواند در تنظیم و حل مهمترین مسایل و موضوعات مورد برنامه که می

  . ها و تهدیدهاي خود فایق آید ستفاده و بر ضعفها ا باز شناخته، از فرصت
ریزي راهبردي از مرحله تحلیل وضعیت تا تدوین راهبرد موضوعیت  در مراحل گوناگون فرایند برنامه) SWOT( 4سوآت

  :پردازد هاي وضعیت موجود، به تحلیل آن می دو دسته شاخص کارگیري سوآت با به. دارد
 قوت و ضعفهاي درونی منطقه شامل نقاط  شاخص  
 ها و تهدیدها هاي بیرونی یا محیطی منطقه شامل فرصت شاخص 

هاي عوامل محیطی از سوي دیگر، این  ها و تهدید پس از تعیین نقاط قوت و ضعف عوامل درونی از سویی و تعیین فرصت
اط قوت و ضعف هاي خارجی و نق ها، تهدید فرصت. گیرد شوند و تحلیل نهایی صورت می عوامل با یکدیگر مقایسه می
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ها و رسالت همراه شوند،  ها و فرمان زمانی که این مراحل با توجه به دستور. آورد وجود می داخلی امکان تحلیل را به
 .آورد هاي کارساز فراهم می زمینه مناسبی براي شناسایی مسائل راهبردي و تدوین راهبرد

آید که در جدول  دست می ها و تهدیدها چهار محدوده اصلی به ماتریس سوآت از تقابل نقاط قوت، ضعف، فرصت تشکیلپس از 
  .زیر نشان داده شده است

  
  ماتریس سوآت) 3جدول 

  عوامل محیطی داخلی
  ها قوت  ها ضعف

منابع درونی وجود ندارند و یا : خانه سوم
شوند و عوامل محیطی ایجاد  استفاده نمی

  .کنند فرصت می

ت عوامل محیطی ایجاد فرص: اول خانه
ت  .کنند و منابع درونی وجود دارد می

رص
ف

  ها 

ل 
وام

ع
یط

مح
 ی

جی
خار

  

عوامل محیطی ایجاد تهدید  : خانه چهارم 
کنند و منابع درونی وجود ندارد و یا استفاده  می
  .شود نمی

عوامل محیطی ایجاد تهدید   :خانه دوم
کنند و منابع درونی وجود دارد یا استفاده  می
دها  .شود می

هدی
ت

  

  
  

، ارزیابی و انتخاب  (WT, WO, ST, SO)هاي  احصا شده در ماتریس سوات شامل استراتژي استراتژيبه چهار دسته  وجهتبا 
هاي  ، آن است که راهبردنیستاز فایده  خالیذکر آن  که مهمینکته  .شوند ریزي استراتژیک برگزیده می هاي نهایی در برنامه استراتژي

مند عوامل  گذاران را در تحلیل نظام هایی است که جنبه تجویزي ندارد بلکه سیاست چهارگانه، گزینه هاي دست آمده از تلفیق فهرست به
ها، مثل هر فرآیند  این بدان معنا است که تدوین راهبرد. رساند درونی و بیرونی و تلفیق آنها براي رسیدن به توافق جمعی یاري می

گیران در آن نقش  امري خالق است که چارچوب ذهنی و نظام ارزشی تصمیمگیري دیگري، فرآیندي مکانیکی نیست بلکه  تصمیم
  . کننده دارد تعیین

  :دهنده جدول سوآت را به شرح ذیل اشاره کرد توان پارامترهاي تشکیل ونقل همگانی در ایران، می در بررسی راهبردي حمل
اي از  هاي مرکزي، امکان پوشش بخش عمده افتدر ببه ویژه طراحی شهري نسبتاً متراکم در شهرهاي ایران،  :نقاط قوت

  . کند فراهم میه آسانی ونقل همگانی را ب تقاضا با استفاده از حمل
ریزي  ساختار سنتی مدیریت و برنامه  شهري به دالیل مختلف، هاي ریلی دورن روند فرسایشی اجراي سیستم :نقاط ضعف

  .انیهاي اتوبوسر مسافران سیستمفی براي هاي اتوبوسرانی، وجود بازخوردهاي من سیستم
. دهنده وجود پتانسیل براي پایدار کردن این سهم است ونقل همگانی در وضعیت موجود نشان سهم قابل توجه حمل :ها فرصت

ونقل همگانی، بسیار  ونقل شخصی را تجربه کرده به حمل راحتی حمل تغییر در انتخاب شخصی که"کرد که توجه باید به این نکته 
گذاري پارکینگ در کاهش مطلوبیت  گذاري شبکه، وضع محدوده طرح تردد، و قیمت البته راهکارهایی مثل قیمت. "است مشکل
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  .انیهاي اتوبوسر مسافران سیستمفی براي هاي اتوبوسرانی، وجود بازخوردهاي من سیستم
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گذاري پارکینگ در کاهش مطلوبیت  گذاري شبکه، وضع محدوده طرح تردد، و قیمت البته راهکارهایی مثل قیمت. "است مشکل
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ونقل همگانی نیازمند وجود ظرفیت مناسب و کیفیت قابل قبول براي  به حملگرایش تواند موثر باشد، ولی تغییر  ونقل شخصی می حمل
 ،سازي کرد ظرفیتونقل همگانی انبوه بتوان  هاي حمل یستممدیریت سي و فناوراد تغییر در بنابراین اگر با ایج. جذب مسافران است

  .توان از فرصت موجود استفاده کرد می
ونقل همگانی انبوه در  هاي حمل عدم توجه به سیستم  ، افزایش مالکیت وسیله نقلیه سواري،ر ترافیکتغییرات سریع د :ها تهدید

  .رو هستند  هاي پیش ونقل همگانی انبوه همگی از چالش تراتژیک براي پایداري سهم حملعدم وجود برنامه اس  محل،
  

  ونقل همگانی هاي کالن در بخش حمل بررسی سیاست
را به ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت  قانون توسعه حملعنوان با مجلس شوراي اسالمی قانونی  1386در اواخر سال 

که از  کنداي تنظیم  ونقل همگانی شهري را به گونه هاي بخش حمل یاستشده تا سدولت موظف آن،  7اده تصویب رسانید که در م
هاي  یک از بخش سهم هر و ودسفرهاي درون شهري پوشش داده ش%)  75( درصد  پنج و در مجموع هفتاد 1391سال  يابتدا
  .اعالم شده است زیر اساس جدول برنیز روز  سرانه بنزین در  مصرف همگانی و  ونقل حمل

 نقل همگانی و  هاي حمل بینی سهم هر یک از بخش ونقل عمومی و مدیریت سوخت و پیش قانون توسعه حمل

  

کنندگان آن، اي از استفاده ونقل همگانی نادیده گرفته شود، بخش عمده هاي حمل مداري در سیستم رسد تا زمانی که مشتري به نظر می                 
ونقل همگانی انبوه  هاي حمل د، دیگر از این سیستمها فراهم شو هستند و در صورتی که شرایط بهتري براي آن "مجبور"افرادي 

ونقل همگانی براي کسی که وسیله نقلیه شخصی در اختیار  سهم قابل توجه تاکسی و احتمال کم استفاده از حمل. کنند استفاده نمی
ها در  بندي مشخصی براي آن ونقل همگانی کم باشد و زمان هاي حمل وقتی پایبندي زمانی سیستم. هاي این مسأله است دارد، از نشانه

ریزي از مسافران سلب شده و لذا افرادي که وقتشان ارزش باالیی دارد و امکان استفاده از وسیله نقلیه  نظر گرفته نشود، قابلیت برنامه
  . کنند ها استفاده می شخصی را دارند کمتر از این سیستم

اهش راحتی در داخل وسیله، مثل نبود صندلی براي نشستن، تهویه برخوردهاي نامناسب رانندگان با مسافران، انواع عوامل ک
همگی از عوامل کاهش رضایت مسافران از سیستم و افزایش ... نامناسب، سطح سرویس بسیار پایین براي نفرات ایستاده در وسیله و 

شوند را، به  اده از یک نوع مد منصرف میمشتریانی که به دلیل عدم رضایت از استف. ها از این مد براي همیشه است پتانسیل خروج آن
  .توان با بهبود سیستم به استفاده مجدد از آن ترغیب کرد سختی می

 1390 1389 1388 1387 1386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              شرح

 نقل همگانی از سفرهاي شهري و سهم حمل
 )درصد(

41 47 55 64 75 

 40 35 31  27 24 )درصد( بوس مینی اتوبوس،  سهم

 25 22 20 18 16 )درصد( سهم تاکسی و ون

 10 7 4 2 1 )درصد( اي شهري و حومه سهم قطار

 
 

بیان این نکته خالی از لطف نیست که مسئله . ونقل همگانی ضروري است در این زمینه مطالعات بازاریابی براي استفاده از حمل
ها  بنابراین استفاده از مطالعات آن. هاي ساختاري برخوردارند اي دیگر نیست و از تفاوتونقل همگانی در ایران قابل قیاس با کشوره حمل

دهی جدید باعث از  ها و نحوه سرویس ونقل همگانی و عدم توجه به شرایط بومی، نوآوري و خالقیت در تعریف سیستم در زمینه حمل
  .شود ها در این زمینه می دست رفتن فرصت

  
 نقل همگانیو هاي حمل انواع سیستم

   ونقل همگانی انبوه هاي حمل سلسله مراتب در سیستم
ونقل همگانی  ونقل شخصی وجود دارد، همین مفهوم براي حمل که در شبکه معابر حملمقوله سلسله مراتب عملکردي مشابه 

خاصی برخوردار بوده و بسته به   ي ونقل همگانی نیز از نظر عملکردي از گستره هاي حمل به این معنی که سیستم. نیز قابل تصور است
با افزایش . ونقل همگانی انبوه را براي آنها انتخاب کرد باید سیستم و تکنولوژي مناسب حمل ظرفیت و سطح سرویس مورد انتظار می

ه و در عوض ها معموالً سرعت عملکردي، ظرفیت و راحتی مسافران در استفاده از آن افزایش یافت گذاري براي این سیستم هزینه سرمایه
دهی  رانی معمولی که در حال سرویس هاي سیستم اتوبوس براي مثال مسیر و محل ایستگاه. شود پذیري سیستم کاسته می از انعطاف

اي بسیار اندك قابل تغییر بوده، در حالیکه در اتوبوسرانی تندرو این کار سخت و در سیستمی مثل مترو این کار عمالً  است، با هزینه
  . ستغیرممکن ا

ملقب به مترو یا قطار زیرزمینی داراي باالترین ظرفیت و سرعت عملکردي و به تبع آن باالترین هزینه  5RRTسیستم 
هاي نیمه  در گروه سیستم (BRT) 7سیستم اتوبوسرانی تندرو. و مونوریل قرار دارند6LRT هاي  پس از آن سیستم. گذاري است سرمایه

هاي غیر همسطح،  تقاطع(هاي سریع نزدیک شود  تواند به سیستم راي آن فراهم باشد، میسریع است و بسته به شرایطی که ب
رانی  هاي اتوبوس ها، سیستم پس از آن). شدن سریع مسافران هاي مناسب براي سوار و پیاده هاي با ظرفیت باال و ایستگاه اتوبوس
توضیحات . گذاري است ترین سطح هزینه سرمایه شود و داراي پایین میاطالق  9قرار دارند که معموالً به آنها ترانزیت خیابانی 8معمولی

هاي ترانزیت خیابانی بوده بلکه نکته مهم  هاي سریع لزوماً بهتر از سیستم فوق نباید این فرضیه را در ذهن خواننده تقویت کند که سیستم
یعنی در جایی ممکن است سیستم . هستند و نه رقیبونقل همگانی از نظر عملکردي مکمل یکدیگر  این است که اعضاي خانواده حمل

گذاري بسیار کمتر، با توجه به ظرفیت مورد نیاز در آن جا، از  تواند ایجاد نماید و هزینه سرمایه ترانزیت خیابانی به دلیل پوششی که می
ونقل همگانی را ایجاد  اصلی شبکه حمل بندي هاي انبوه ریلی، استخوان معموالً سیستم. تر باشد هاي انبوه ریلی بهتر و عملی سیستم

تواند به عنوان  رانی سریع نیز می سیستم اتوبوس. روند رانی معمولی براي ایجاد پوشش در شبکه بکار می هاي اتوبوس کنند و سیستم می
أسفانه گاهی اوقات به دلیل هاي ریلی، که مت برداري از سیستم در بسیاري از شهرها تا زمان بهره. یک حلقه واسط بین این دو عمل نماید

بندي اصلی شبکه  توانند استخوان رانی تندرو می هاي اتوبوس شود، سیستم کم تجربگی و برخوردهاي سیاسی این زمان بسیار طوالنی می

                                                           
5 Rapid Rail Transit 
6 Light Rail Transit 
7 Bus Rapid Transit 
8 Regular Bus 
9 Street Transit 



13 12

شهرهاي بدون كربن

 
 

ونقل همگانی نیازمند وجود ظرفیت مناسب و کیفیت قابل قبول براي  به حملگرایش تواند موثر باشد، ولی تغییر  ونقل شخصی می حمل
 ،سازي کرد ظرفیتونقل همگانی انبوه بتوان  هاي حمل یستممدیریت سي و فناوراد تغییر در بنابراین اگر با ایج. جذب مسافران است

  .توان از فرصت موجود استفاده کرد می
ونقل همگانی انبوه در  هاي حمل عدم توجه به سیستم  ، افزایش مالکیت وسیله نقلیه سواري،ر ترافیکتغییرات سریع د :ها تهدید

  .رو هستند  هاي پیش ونقل همگانی انبوه همگی از چالش تراتژیک براي پایداري سهم حملعدم وجود برنامه اس  محل،
  

  ونقل همگانی هاي کالن در بخش حمل بررسی سیاست
را به ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت  قانون توسعه حملعنوان با مجلس شوراي اسالمی قانونی  1386در اواخر سال 

که از  کنداي تنظیم  ونقل همگانی شهري را به گونه هاي بخش حمل یاستشده تا سدولت موظف آن،  7اده تصویب رسانید که در م
هاي  یک از بخش سهم هر و ودسفرهاي درون شهري پوشش داده ش%)  75( درصد  پنج و در مجموع هفتاد 1391سال  يابتدا
  .اعالم شده است زیر اساس جدول برنیز روز  سرانه بنزین در  مصرف همگانی و  ونقل حمل

 نقل همگانی و  هاي حمل بینی سهم هر یک از بخش ونقل عمومی و مدیریت سوخت و پیش قانون توسعه حمل

  

کنندگان آن، اي از استفاده ونقل همگانی نادیده گرفته شود، بخش عمده هاي حمل مداري در سیستم رسد تا زمانی که مشتري به نظر می                 
ونقل همگانی انبوه  هاي حمل د، دیگر از این سیستمها فراهم شو هستند و در صورتی که شرایط بهتري براي آن "مجبور"افرادي 

ونقل همگانی براي کسی که وسیله نقلیه شخصی در اختیار  سهم قابل توجه تاکسی و احتمال کم استفاده از حمل. کنند استفاده نمی
ها در  بندي مشخصی براي آن ونقل همگانی کم باشد و زمان هاي حمل وقتی پایبندي زمانی سیستم. هاي این مسأله است دارد، از نشانه

ریزي از مسافران سلب شده و لذا افرادي که وقتشان ارزش باالیی دارد و امکان استفاده از وسیله نقلیه  نظر گرفته نشود، قابلیت برنامه
  . کنند ها استفاده می شخصی را دارند کمتر از این سیستم

اهش راحتی در داخل وسیله، مثل نبود صندلی براي نشستن، تهویه برخوردهاي نامناسب رانندگان با مسافران، انواع عوامل ک
همگی از عوامل کاهش رضایت مسافران از سیستم و افزایش ... نامناسب، سطح سرویس بسیار پایین براي نفرات ایستاده در وسیله و 

شوند را، به  اده از یک نوع مد منصرف میمشتریانی که به دلیل عدم رضایت از استف. ها از این مد براي همیشه است پتانسیل خروج آن
  .توان با بهبود سیستم به استفاده مجدد از آن ترغیب کرد سختی می

 1390 1389 1388 1387 1386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              شرح

 نقل همگانی از سفرهاي شهري و سهم حمل
 )درصد(

41 47 55 64 75 

 40 35 31  27 24 )درصد( بوس مینی اتوبوس،  سهم

 25 22 20 18 16 )درصد( سهم تاکسی و ون

 10 7 4 2 1 )درصد( اي شهري و حومه سهم قطار

 
 

بیان این نکته خالی از لطف نیست که مسئله . ونقل همگانی ضروري است در این زمینه مطالعات بازاریابی براي استفاده از حمل
ها  بنابراین استفاده از مطالعات آن. هاي ساختاري برخوردارند اي دیگر نیست و از تفاوتونقل همگانی در ایران قابل قیاس با کشوره حمل

دهی جدید باعث از  ها و نحوه سرویس ونقل همگانی و عدم توجه به شرایط بومی، نوآوري و خالقیت در تعریف سیستم در زمینه حمل
  .شود ها در این زمینه می دست رفتن فرصت

  
 نقل همگانیو هاي حمل انواع سیستم

   ونقل همگانی انبوه هاي حمل سلسله مراتب در سیستم
ونقل همگانی  ونقل شخصی وجود دارد، همین مفهوم براي حمل که در شبکه معابر حملمقوله سلسله مراتب عملکردي مشابه 

خاصی برخوردار بوده و بسته به   ي ونقل همگانی نیز از نظر عملکردي از گستره هاي حمل به این معنی که سیستم. نیز قابل تصور است
با افزایش . ونقل همگانی انبوه را براي آنها انتخاب کرد باید سیستم و تکنولوژي مناسب حمل ظرفیت و سطح سرویس مورد انتظار می

ه و در عوض ها معموالً سرعت عملکردي، ظرفیت و راحتی مسافران در استفاده از آن افزایش یافت گذاري براي این سیستم هزینه سرمایه
دهی  رانی معمولی که در حال سرویس هاي سیستم اتوبوس براي مثال مسیر و محل ایستگاه. شود پذیري سیستم کاسته می از انعطاف

اي بسیار اندك قابل تغییر بوده، در حالیکه در اتوبوسرانی تندرو این کار سخت و در سیستمی مثل مترو این کار عمالً  است، با هزینه
  . ستغیرممکن ا

ملقب به مترو یا قطار زیرزمینی داراي باالترین ظرفیت و سرعت عملکردي و به تبع آن باالترین هزینه  5RRTسیستم 
هاي نیمه  در گروه سیستم (BRT) 7سیستم اتوبوسرانی تندرو. و مونوریل قرار دارند6LRT هاي  پس از آن سیستم. گذاري است سرمایه

هاي غیر همسطح،  تقاطع(هاي سریع نزدیک شود  تواند به سیستم راي آن فراهم باشد، میسریع است و بسته به شرایطی که ب
رانی  هاي اتوبوس ها، سیستم پس از آن). شدن سریع مسافران هاي مناسب براي سوار و پیاده هاي با ظرفیت باال و ایستگاه اتوبوس
توضیحات . گذاري است ترین سطح هزینه سرمایه شود و داراي پایین میاطالق  9قرار دارند که معموالً به آنها ترانزیت خیابانی 8معمولی

هاي ترانزیت خیابانی بوده بلکه نکته مهم  هاي سریع لزوماً بهتر از سیستم فوق نباید این فرضیه را در ذهن خواننده تقویت کند که سیستم
یعنی در جایی ممکن است سیستم . هستند و نه رقیبونقل همگانی از نظر عملکردي مکمل یکدیگر  این است که اعضاي خانواده حمل

گذاري بسیار کمتر، با توجه به ظرفیت مورد نیاز در آن جا، از  تواند ایجاد نماید و هزینه سرمایه ترانزیت خیابانی به دلیل پوششی که می
ونقل همگانی را ایجاد  اصلی شبکه حمل بندي هاي انبوه ریلی، استخوان معموالً سیستم. تر باشد هاي انبوه ریلی بهتر و عملی سیستم

تواند به عنوان  رانی سریع نیز می سیستم اتوبوس. روند رانی معمولی براي ایجاد پوشش در شبکه بکار می هاي اتوبوس کنند و سیستم می
أسفانه گاهی اوقات به دلیل هاي ریلی، که مت برداري از سیستم در بسیاري از شهرها تا زمان بهره. یک حلقه واسط بین این دو عمل نماید

بندي اصلی شبکه  توانند استخوان رانی تندرو می هاي اتوبوس شود، سیستم کم تجربگی و برخوردهاي سیاسی این زمان بسیار طوالنی می

                                                           
5 Rapid Rail Transit 
6 Light Rail Transit 
7 Bus Rapid Transit 
8 Regular Bus 
9 Street Transit 



15 14

حمل و نقل همگاني

 
 

از نظر عملکردي بنابراین این انتظار وجود دارد که در نقشه شبکه ترانزیت شهر با تنوعی از خطوط که . ونقل همگانی را ایجاد نمایند حمل
  .با یکدیگر متفاوت هستند روبرو شویم

  
  ونقل همگانی انبوه  هاي حمل سیستممعرفی انواع 

ونقل همگانی، به دلیل استفاده از وسائل نقلیه مختلف براي جابجایی مسافران، تخصیص درجات متفاوتی از حق  در بخش حمل
اي از تعاریف و  در این بخش، خالصه  .ل، مدهاي گوناگونی قابل تعریف استونق هاي حمل هاي متنوع در سیستم عبور و کاربرد فناوري

  .شود ها ارائه می خصوصیات این سیستم
  

 مونوریل 

هاي یک مجموعه خاص  باشد و عمدتاً براي جابجایی بین کاربري هاي ریلی نسبتاً جدید می مونوریل که یکی از سیستم
عنوان  تنها از یک ریل بتنی به  در این سیستم،. در ژاپن مورد استفاده قرار گرفته استاین سیستم براي اولین بار، . شود ساخته می

هاي الستیکی که بر رو،  ناوگان مونوریل، اطراف این سازه بتنی را در بر گرفته و با استفاده از چرخ. شود دي استفاده میها مسیر
ع دیگري از مونوریل نیز وجود دارد که در آن ناوگان از یک ریل منفرد البته نو. کند گیرند، حرکت می طرفین و در زیر سازه قرار می
  .شود هاي فلزي یا الستیکی به جلو رانده می فلزي آویزان است و با چرخ

ی مانند یونقل ریلی باز نکرده است و در معدود کشورها  هاي حمل  این سیستم هنوز چندان جاي خود را در بین سیستم
  . اي وجود ندارد البته در این کشورها نیز طول مونوریل اندك است و هیچ شبکه. شود و آمریکا استفاده می مالزي  ژاپن،  آلمان،

از لحاظ . تر است شوند، اما نوع دو واگنه مرسوم واگنه یا حداکثر هشت واگنه استفاده می  صورت تک قطارهاي مونوریل به
اما در عمل تنها فرم هوایی آن وجود دارد که   ینی و مرتفع احداث گردد،صورت زیرزمینی، رو زم تواند به  تئوري، مونوریل می

هاي آن مرتفع  البته ایستگاه. گردد  احداث می) LRTدر مقایسه با مترو و (ساخته بودن قطعات، در زمان نسبتا کمی  علت پیش به
  . برند هستند و هزینه را باال می

سرعت . ها خودکشش هستند گردد و واگن می ز داخل سازه خط تامین توان مونوریل از طریق جریان الکتریسیته و ا
هزار سفر در هر ساعت و در هر جهت  20تا  15کیلومتر بر ساعت متغیر بوده و ظرفیت جابجایی آن بین  80تا  20مونوریل از 

  . است
متر،  30هایی با شعاع  قوس درصد و 8فراز تا حدود . ها قابلیت باالیی دارند هاي هندسی، مونوریل از لحاظ محدودیت

هاي  علت چرخ آلودگی صوتی این سیستم نیز به. آورد ها فراهم می ها و برج ها را از فضاهاي شهري یا حتی ساختمان امکان عبور آن
  .برداري است مربوط به عدم امکان ایجاد شبکه و دشواري بهره  ترین مشکل این سیستم، با این حال مهم. الستیکی ناچیز است

هاي  دلیل هزینه این بازه هزینه احداث به . میلیون دالر به ازاي هر کیلومتر است 30تا  10حدود ) مرتفع(هزینه احداث مونوریل 
تفاوت اصلی مونوریل . دارد LRTاي کمتر از ناوگان  ناوگان آن نیز هزینه. نیروي کار، مصالح، موقعیت عبور و مسائلی از این دست است

  .بتنی بجاي ریل فوالدي است) بستر(ي ریلی، استفاده از یک ریل ها با سایر سیستم
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  نوعی دیگر از ایستگاه مونوریل

  

  
  ییر مسیر در مونوریلتغ

 مترو 

مترو بارزترین نمونه از مسیرهاي . شهري سیستم مترو است ترین و پرکاربردترین سیستم جابجایی مسافر درون معروف
بدون تقاطع همسطح با سایر (متروها ممکن است بر روي سطح زمین . آید شده به حساب می شهري با حریم تفکیک ریلی درون

اي از  صورت مرتفع مانند بخش عمده زهرا و میدان شوش و یا به  از مسیر مترو تهران در حد فاصل بهشتمانند بخشی ) ها سیستم
با استفاده از ) چرخ و ریل فوالدي(آهن سنتی  اما عمدتاً متروها در زیر زمین احداث شده و بر اساس راه. احداث شود  متروي اهواز،

  . گردد  تعداد صندلی اندك و فضاي بیشتر براي ایستادن طراحی می با) متر 2/1ارتفاع کف حدود (هاي مرتفع  واگن
هاي شهر به مبادي  هاي اقماري و دروازه السیر که وظیفه انتقال مسافر از شهر ها در طراحی خطوط سریع سرعت مترو

کیلومتر بر  40 تا 30کیلومتر بر ساعت و براي سطح سرویس شهري سرعت   60تا  50اصلی اداري و تجاري را دارد، حدود 
باشند و توان خود را  صورت برقی می عمده متروها به. باشد کیلومتر متغییر می 5/1تا  1ها نیز بین  فواصل بین ایستگاه. ساعت است

بوده و تعداد  EMU(10(صورت خود کشش  متروها معموالً به . کنند عمدتاً از ریل سوم و بعضاً از شبکه برق باالسري کسب می
  .واگن است 8تا  6ن در هر قطار بین هاي آ واگن

                                                           
10 Electrical Multiple Unit 

 
 

براي قطارهاي شهري   هزار مسافر در هر جهت در هر ساعت باشد، 20معموالً در شرایطی که حجم تقاضاي سفر باالي 
 10میلیون دالر براي هوایی و  25  میلیون دالر براي زیرزمینی، 40هزینه ساخت هر کیلومتر مترو حدود . کنند مترو را انتخاب می

  .میلیون دالر در نوسان است 7/1هزار تا  800از طرف دیگر قیمت هر واگن مترو بین . لیون دالر براي همسطح استمی

  
  نمایی از متروي همسطح

  

  
  متروي زیرزمینی

 

  
  متروي مرتفع
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 تراموا 

. باشد می) ش بوسیله اسبکش(ونقل ریلی   ونقل مکانیزه شهري و اولین سیستم حمل ترین سیستم حمل تراموا قدیمی
کند، به  صورت مشترك با خودروها استفاده می ترین ویژگی تراموا این است که در تمام طول مسیر خود، از سطح خیابان به مهم

. هاي تراموا بیشتر شبیه اتوبوس هستند و در بسیاري موارد تفاوت اندکی با آن دارند واگن. همین دلیل هزینه احداث آن ناچیز است
  . گردد مدتاً سکویی براي سوار شدن به تراموا احداث نمیع

علت استفاده از مسیر مشترك، سرعت   به. کنند ترامواها توان خود را یا از برق باالسري و یا از موتورهاي دیزلی تامین می
صورت تکی  اموا عمدتاً به هاي تر واگن. متر است 1000تا  600هاي آن بین  کیلومتر بر ساعت و فاصله ایستگاه 20تراموا حدود 
هزار سفر در  10حداکثر ظرفیت تراموا حدود . شوند و همانند اتوبوس، راننده در جلوي تراموا در ارتباط با مسافرین است استفاده می

با این وجود اکثر شهرهاي اروپاي مرکزي در بافت متمرکز شهري خود مجهز به این سیستم . هر جهت در هر ساعت است
  .ل هستندونق  حمل

هاي  میلیون دالر است و هزینه ناوگان آن حدود دو برابر هزینه اتوبوس 20تا  10هزینه احداث هر کیلومتر خط تراموا بین 
  .مدرن شهري است

  
 LRTشباهت تراموا به 

 
 

  
  قابلیت تراموادر شیب و فراز شهري

  
  مسیرهاي ویژه تراموا همانند مسیر ویژه اتوبوس

  
  ر ایستگاه ترامواعدم نیاز به سکو د

  
  شهري ونقل ریلی درون  ترین سیستم حمل تراموا قدیمی
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 شبکه متراکم تراموا در شهرهاي اروپا

کند از  تالش می LRTکند اما  تراموا کامالً در خیابان حرکت می. هاست و تراموا در حریم آن LRTترین تفاوت  پس مهم
  . هاي آن دو نیز بسیار متفاوت است نهبنابراین هزی. مسیرهاي منفک شده عبور کند

  

  LRT 11  
 LRTقطار سبک شهري یا . تواند انتخاب گردد در مناطقی که تقاضا براي سفر کم است می) LRT(ونقل ریلی سبک  حمل

شهري  ونقل ریلی درون  پس از متروها، پرکاربردترین سیستم حمل LRT سیستم. هاي قدیمی تراموا است نوع ارتقا یافته سیستم
. البته همیشه اینگونه نیست. ونقل شهري خودرویی باشد هاي حمل تواند داراي حریم مشترك با سایر سیستم  می LRTمسیر . است

است که کالً از حریم  LRTاي از  قطار شهري مشهد نمونه. کند درصد از حریم مجزا استفاده می 100تا  40بین  LRTسیستم 
  . مجزا استفاده کرده است

این  LRTاما ویژگی اصلی . روي سطح زمین و یا باالي آن احداث گردد  تواند همانند مترو در زیر زمین، می LRT قطار
. گیرد زیرا این قطار مرتباً در سطح خیابان یا حتی در مسیر خودروها قرار می  شناسی شهري مهم است؛ است که از دید زیبایی

بنابراین ارتفاع کف این وسیله براي سوار و پیاده شدن مسافرین بسیار   قرار دارند و در کنار خیابان LRTهاي  بسیاري از ایستگاه
  . مهم است

کیلومتر در ساعت است و  30تا  20در مسیرهاي منفک همانند مترو بوده اما در مسیرهاي مشترك بین  LRTسرعت 
هایی نیز  کند، اما نمونه  ا از برق باالسري دریافت میتوان خود ر LRTعمدتاً سیستم . باشد ها نیز مشابه مترو می فاصله ایستگاه

از یک تا چهار واگن متغیر است و ظرفیت متوسط این سیستم  LRTهاي  تعداد واگن. نماید وجود دارد که از ریل سوم استفاده می
  .هزار مسافر در هر ساعت در هر جهت است 10حدود 
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میلیون دالر در هر کیلومتر بسته به شرایط حریم و ارتفاع  30تا  20بین  LRTهزینه احداث زیرساخت مورد نیاز براي 
علت ورود به بافت شهري  به  LRTاما هزینه ناوگان . تر است باشد که از نظر هزینه در مقایسه با مترو ارزان نسبی مسیر آن می

  .میلیون دالر هزینه دارد 3تا  2بین  LRTهر واگن . بسیار زیاد است
  

  
  وزمینیر LRTایستگاه 

  
  LRTهاي  ارتفاع کم واگن

  
LRT با مسیر مجزا  
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LRT مرتفع 

  

  12اتوبوسرانی تندرو  
هاي فیزیکی و عملیاتی، از ظرفیت باالتر، عملکرد  گیرند که به کمک المان هاي اتوبوس در این مد قرار می اي از سیستم گونه

حداقل شرایطی که یک خط اتوبوس باید . هاي عادي برخوردار باشند وبوستري نسبت به ات بهتر و در ذهن مسافران، از تصویر قابل قبول
  :محسوب شود، عبارت است از  BRTدارا باشد تا به عنوان 
 ،هاي کوچکی از مسیر با  و در بخش  در طول زیادي از مسیر خود از سایر ترافیک جدا شده باشد و تنها در تقاطعات

 .سایر ترافیک در ارتباط باشد

 همچنین . ا به راحتی قابل تشخیص بوده و در آنها امکانات رفاهی براي مسافران در نظر گرفته شده باشده ایستگاه
 .متر باشد 500تا  300ها بین  فاصله بین ایستگاه

 که از ظاهري متمایز، حرکتی راحت و روان، سطحی همتراز با ایستگاه،باشد هاي معمولی یا دوکابین داراي اتوبوس ،  
 .هستندبراي سوار و پیاده شدن راحت و سریع مسافران برخوردار  و چندین درب

 فعالیت خط به ساعات اوج محدود نباشد(  ي زمانی منظمی سرویس دهد در طول روز، با سرفاصله.( 

 ها در طول خط، توزیع امکانات، و اطالع رسانی به مسافران، به شکل مناسبی سازماندهی و توسط  حرکت اتوبوس
 .شود، تا قابلیت اطمینان باالیی تضمین گردد کنترل  ITSف هاي مختل شاخص

رسانی این  کیفیت خدمات. ، تا حدود زیادي وابسته به طراحی و کیفیت عناصر فوق الذکر است BRTهاي  عملکرد سیستم
  .در طول حریم راه آنهاستها  ها، خصوصاً قابلیت اطمینان و تصویر ذهنی مسافران، بسیار وابسته به اعمال حق تقدم به اتوبوس سیستم
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 BRTنمایی از ایستگاه 

 13اتوبوس برقی  
با این تفاوت که نیروي محرکه آنها به جاي موتور دیزلی، توسط . ي این مد، شبیه وسایل نقلیه مد اتوبوس هستند وسایل نقلیه

اند تامین  ها کشیده شده خط، باالي اتوبوس ي دو سیم که در طول الکتریسیته مورد نیاز نیز به وسیله. شود موتوري الکتریکی ایجاد می
  .گردد می

ها به  اگرچه این نوع اتوبوس. شوند هاي عادي به کار گرفته می هاي برقی براي سرویسی مشابه با اتوبوس در اکثر موارد، اتوبوس
ل، مسافران از احساس راحتی بیشتري تر است اما در مقاب گذاري بیشتري نیازمند بوده و مدیریت آنها تا حدي پیچیده هاي سرمایه هزینه

  ).آلودگی صوتی کمتر و بدون هرگونه انتشار دود(د ندار شوند و مزایاي زیست محیطی بهتري را عرضه می برخوردار می

  
  السیر برقی اتوبوس سریع

                                                           
13 Trolley Bus 
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 بوس و اتوبوس مینی  
یش تعیین شده در طول خطی ثابت فعالیت اي از پ هاست که طبق برنامه ها و اتوبوس بوس اي از مینی این مد شامل مجموعه

ظرفیت مسافر وسائل نقلیه در . ونقل همگانی هستند کنند و با اختالف قابل توجهی در مقایسه با سایر مدها، پراستفاده ترین مد حمل می
ن قابلیت را دارند که بر روي باشد و ای متغیر می) هاي دوکابین اتوبوس(نفر  150شروع شده و تا ) بوس مینی(نفر  35الی  20این مد، از 
اي گسترده از سطح سرویس، عملکرد، هزینه و  رسانی کرده و بازه ها، حرکت و خدمات هاي شریانی و بزرگراه ی راهتها، ح اکثر خیابان

  .تاثیرات را ایجاد نماید
. دهند نی را تشکیل میونقل همگا حمل  ، در شهرهاي کوچک و اکثر شهرهاي متوسط، زیربناي کل شبکه14هاي عادي اتوبوس

ها نقش مکمل و یا تغذیه کننده را براي شبکه ریلی و حتی شبکه  اما در شهرهاي بزرگ و در برخی از شهرهاي متوسط، اتوبوس
  .کنند رانی تندرو ایفا می اتوبوس

نند و فاصله ک رانی هستند که در خطوط طوالنی فعالیت می هاي اتوبوس اي از سیستم ، گونه15السیر هاي سریع اتوبوس
توان به سرعت باالتر و  هاي سریع السیر می هاي اتوبوس از شاخصه. هاي عادي است ها، بیشتر از اتوبوس هاي محل توقف آن ایستگاه

هاي عادي  ي باالتري نسبت به اتوبوس شود و در برخی موارد، هزینه اما سرویس آنها در نقاط کمتري ارائه می. تر اشاره کرد سفر راحت
  .ددارن

  
 )ونقل همگانی با تکیه بر حمل( ونقل شهرياصالح الگوي مصرف در حملارائه راهکارهایی براي 

این نشریه  هاي عمومی در حمل و نقل همگانی و کاهش هزینهونقل شهري توضیحاتی در بخش ها در حملبراي کاهش هزینه
تاي اصالح الگوي مصرف در زمینه در راسکنند،  آن کمک میو افزایش ونقل همگانی سهم حملتثبیت که به ی یراهکارها. آمده است

عمل ها  ها و پارکینگ ها، پل هزینه ساخت تسهیالت جدید مثل بزرگراهکاهش ها، انتشار آالیندهکاهش سوخت، کاهش مصرف 
که در ارتباط مستقیم با ... گذاري پارکینگ و در این بخش راهکارهایی مثل محدودیت تردد در بخش مرکزي شهرها، قیمت .نمایند می

راهکارهاي مربوط به . استونقل همگانی هاي حملبهبود سیستمبر تمرکز اصلی و  اندونقل همگانی نیستند مورد توجه قرار نگرفتهحمل
  . شوندراهبردي، تاکتیکی و عملکردي تقسیم میونقل همگانی به سه رده هاي حملبهبود سیستم

 هاي راهبردي برنامه

 همگانی  نگرش یکپارچه به سیستم حمل و نقل 

 هاي مناسب با توجه به عملکرد مورد نیازانتخاب سیستم 

 تعیین مسیرهاي مناسب با توجه به الگوي تقاضا  
 ي تاکتیکیها برنامه

 طراحی مناسب ایستگاهها با توجه به عملکرد مورد انتظار و اقلیم  
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 هاي سیستم( سافرانم هاي هوشمند براي افزایش مطلوبیت برايرسانی مناسب و استفاده از سیستمطالعا
  ...)آوري بلیت و جمع

 ي حرکتی سریع السیر و محلی و ها ، برنامههاي ساعت اوجارائه سرویس...  
 خصیص ناوگان مناسب و ارائه برنامه زمانبنديت  

 هاي عملکرديبرنامه

 هاي هوشمند هاي چراغدار با استفاده از سیستمونقل همگانی در تقاطعدهی به ناوگان حمل اولویت  
 رسانی همزمان به مسافران در مورد زمان رسیدن اتوبوس اطالع  

نیاز به بررسی دقیق  ،بسته به مقیاس مسأله و شرایط محیطی ،استفاده از هر یکاند و  ها به صورت کلی مطرح شدهاین برنامه
هر یک از  اي نزدیک، در آیندهشود و در این نوشته به ذکر کلی عناوین بسنده می. ونقل و ترافیک داردتوسط کارشناسان حمل

  .براي مدیران، دست اندرکاران و کارشناسان مسایل شهري ارائه خواهد شد يهاي موردراهکارهاي اجرا شده با نمونه
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اي گسترده از سطح سرویس، عملکرد، هزینه و  رسانی کرده و بازه ها، حرکت و خدمات هاي شریانی و بزرگراه ی راهتها، ح اکثر خیابان
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  .کنند رانی تندرو ایفا می اتوبوس

نند و فاصله ک رانی هستند که در خطوط طوالنی فعالیت می هاي اتوبوس اي از سیستم ، گونه15السیر هاي سریع اتوبوس
توان به سرعت باالتر و  هاي سریع السیر می هاي اتوبوس از شاخصه. هاي عادي است ها، بیشتر از اتوبوس هاي محل توقف آن ایستگاه

هاي عادي  ي باالتري نسبت به اتوبوس شود و در برخی موارد، هزینه اما سرویس آنها در نقاط کمتري ارائه می. تر اشاره کرد سفر راحت
  .ددارن

  
 )ونقل همگانی با تکیه بر حمل( ونقل شهرياصالح الگوي مصرف در حملارائه راهکارهایی براي 

این نشریه  هاي عمومی در حمل و نقل همگانی و کاهش هزینهونقل شهري توضیحاتی در بخش ها در حملبراي کاهش هزینه
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عمل ها  ها و پارکینگ ها، پل هزینه ساخت تسهیالت جدید مثل بزرگراهکاهش ها، انتشار آالیندهکاهش سوخت، کاهش مصرف 
که در ارتباط مستقیم با ... گذاري پارکینگ و در این بخش راهکارهایی مثل محدودیت تردد در بخش مرکزي شهرها، قیمت .نمایند می

راهکارهاي مربوط به . استونقل همگانی هاي حملبهبود سیستمبر تمرکز اصلی و  اندونقل همگانی نیستند مورد توجه قرار نگرفتهحمل
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 تعیین مسیرهاي مناسب با توجه به الگوي تقاضا  
 ي تاکتیکیها برنامه

 طراحی مناسب ایستگاهها با توجه به عملکرد مورد انتظار و اقلیم  

                                                           
14 Regular Bus (RB) 
15 Express Bus 
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)تابستان1385(

87-مديريتپروژه-دفترمديريتپروژه)بخشاول-تابستان1385(

88-متدولوژیهایكنترلپروژه)تابستان1385(

89-صنايعانرژیبر،نظريههاوديدگاهها)تابستان1385(

90-آشنايیمقدماتیباارزيابیمحیطزيست)پايیز1385(

91-آشنايیبافرآوریهایگازیCNG،LPG،LNG)زمستان1385(

92-رهنمونهايیبرایتوسعه)زمستان1385(

93-خبرنامهتحوالتتوسعهدرحوزهخلیجفارس)بهار1386(

94-متدولوژیمکانيابیصنايع)تابستان1386(

95-خبرنامهتحوالتتوسعهدرحوزهخلیجفارس)جلددوم()تابستان1386(

96-خبرنامهتحوالتتوسعهدرحوزهخلیجفارس)جلدسوم()تابستان1386(

97-معماریسبز،)انرژیآفتابدرمعماری()پائیز1386(

98-معماریسبز،)انرژیزمینگرمايی()پائیز1386(

99-روندتوسعهدرخلیجفارس)نسخهچهارم()پايیز1386(

100-ايرانترانزيت)بهار1387(

آب( كمبود با مقابله و سبز فضای گسترش برای )راهی جاذبها سوپر -101

)تابستان1387(

102-روندتوسعهدرخلیجفارسودريایعمانبخشپنجم)تابستان1387(

103-روندتوسعهدرخلیجفارسودريایعمانبخشششم)پائیز1387(

104-بامسبز)پائیز1387(
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105-احداثسامانههایگرمايششهری)ارديبهشت1388(

106-روندتوسعهدرخلیجفارسودريایعمانبخشهفتم)خرداد1388(

107-بحرانجهانیوچشماندازآينده)تابستان1388(

108-حملونقلهمگانی)تابستان1388(
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نشریه های تخصصی منتشر شده بخش های مختلف گروه بین المللی  

ره شهر

تیر سالم( شهر )بخش تهران شمال كوهپايههای در دستی صنايع بازارچه -1

ماه1374

2-بهینهسازیخدماتپرواز)بخششهرسالم(ـ)دیماه1373(

3-بهینهسازیبارترافیکیبزرگراهها)بخششهرسالم()دیماه1373(

4-پارکانرژیهاینو)بخششهرسالم(ـ)شهريورماه1373(

5-استفادهازمولتیويژندرمراكزپرترددشهری)بخششهرسالم(

)ارديبهشتماه1373(

6-سازماندهیكاركردهایبهینهینمايشگرهایديجیتالی)بخششهرسالم(

اسفندماه1372

7-شهرکترافیکیكودكان)بخششهرسالم(ـ)آذرماه1372(

8-پارکپويش:انديشهسالم/بدنسالمدرشهرکفاطمیهمنطقة20شهرداری

تهران)بخششهرسالم(ـ)آذرماه1372(

9-پژوهشدرتاريخچه،مفهوموسیرتحول"شهرسازی"و"شهرسالم"

درفرهنگايرانواسالم)بخششهرسالم(ـآبانماه1372

10-اصولطراحیمراكزديسپاچینگ)بخشانرژی(زمستان1372

11-تحلیلمنطقهایسیالبدرحوضههایشمالیتهران)بخشعمرانآب(

بهار1373

12-انتخابمحلونوعسدبراساسشرايطژئومورفولوژیوژئولوژی

)بخشعمرانآب(زمستان1372

13-حقايقیدرموردشركتهایبزرگ)بخشتحقیقوتوسعه(زمستان1372

ضمنا کتاب های زیر توسط گروه بین المللی ره شهر منتشر گردیده 

است:

1-بازنگریاستانداردهایصنعتآبكشورباهمکاریوزارتنیرووسازمانبرنامه

وبودجه)25جلد(

2-صرفهجويیدرانرژی)20جلد(

3-ترجمهكتاب"سازهپاركینگهایطبقاتی")1372(

4-ترجمهكتاب"سازههایآبی")1373(

5-تدوينكتاب"خودآموزاتوكد12")1373(

6-ترجمهكتاب"برنامهريزیوطراحیهتل"درسال76توسطسازمانبرنامهو

بودجهچاپوتوزيعشد.

)1382(OpenGL7-تدوينكتابراهنمایبرنامهنويسیسهبعدی

8-ترجمهكتاب"تنظیمشرائطمحیطی"

9-ترجمهكتاب"چگونههوایپاكیزهبکاريم"

HSE-10درسفر)1385(

11-باگیاهانآبراتصفیهكنیم

12-نانوفناوریبرایهمه)1387(

چاپ  دست  در  ره شهر  بین المللی  گروه  توسط  نیز  زیر  کتاب های 

است:

1-پروژههايمشاركتعمومي-خصوصيدرزيرساخت:يكراهنمايضروريبراي

سیاستگذاران


