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ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
رﺷﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ ،ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ و اﺧﺘﻼل در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ درون ﺷﻬﺮي را ﺑﻪ
وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮاروي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺷﻬﺮي در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي

ﭘﺎﯾﺪار را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻬﺮي ﻣﻄﻠﻮب ،دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ،ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ و

ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﻬﺮي اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﻬﺮي ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.

آﻣﺎر 1ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1335ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ  31/4درﺻﺪ

در ﻣﻘﺎﺑﻞ  68/6درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺳﺎل  1375اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  61/3در ﻣﻘﺎﺑﻞ  38/7و در ﺳﺎل  1385ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  68/5ﺑﻪ  31/5ﺷﺪه

اﺳﺖ .اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﺪون و ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ

اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد  ،ﭼﻮن ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺷﺪ ﺷﻬﺮ ﻧﺸﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﻮد از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ).ﺟﺪول ﯾﮏ(.

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ درون ﺷﻬﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن

ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮدد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارزش و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ را دارد.

ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮي ،ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﻨﻈﻢ در رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎي روزاﻧﻪ اﯾﺠﺎد

ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻃﯿﻔﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ ،اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ را در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي

ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺒﺪا ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮاي

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎ ،ﻣﺪﯾﺮان و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮان ﺷﻬﺮي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺪم ﻃﺮاﺣﯽ درﺳﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺪﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ

وﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ از ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﺸﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي دﯾﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﭼﺮﺧﻪ،ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺎده اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺼﺮف
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺎ ﭘﺎك ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﺷﺎداب ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

ﮔﺮوه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ رهﺷﻬﺮ ﺑﺎ درك اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ  ،ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ رﺷﺘﻪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎي ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ،ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ
ﺑﺮاي ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺮدارد و راهﮐﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ روش

ﮐﺎﻣﻼً ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ اراﺋﻪ دﻫﺪ .در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﯿﺶ در آﻣﺪي اﺳﺖ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﻣﺪﯾﺮان و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮان ﮐﺸﻮر ﺑﺎ آﻧﻬﺎ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ.

١

ﺳﺮﺷﻤﺎريﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ

حمل و نقل همگاني
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺳﻔﺮﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﻫﺪفﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎرﻧﯽ ﭼﻮن ﮐﺎر ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻ ،ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﺳﻔﺮ
ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺮدارد .از ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﺑﻪ  4دﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد:

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎرآﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ .در اﺑﺘﺪا ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺷﺮح داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪه از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ
اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮي ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮان

ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﻣﺎن ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺰء از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي
اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﺣﺎل ﺳﻔﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ ﻣﺸﻐﻮل

راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪي ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ،

اﻏﻠﺐ دﭼﺎر ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از راﻧﻨﺪﮔﯽ ،راهﺑﻨﺪانﻫﺎي

ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ راﻧﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ،

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺼﺎدف و ﺧﺮاﺑﯽ وﺳﯿﻠﻪ ،ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺎرك

ﺧﻮدرو ،ﺟﺮﯾﻤﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺨﻄﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮﯾﮋه ﭘﺎرك ﮐﺮدن در ﻣﺤﻞﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ....ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺣﯿﻦ ﺳﻔﺮ آراﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎي ﺳﺎدهاي ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ در ﺣﯿﻦ ﺳﻔﺮ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ

ﮐﺘﺎب ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎي روزﻣﺮه ،اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎسﻫﺎي ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎده و  ...ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در وﻗﺖ و

اﻧﺮژي ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﯽﺷﻮد ،و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوري ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮد.
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺳﻔﺮﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ

ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺗﻘﺎﻃﻊﻫﺎ ،ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺷﺎﻣﻞ

ﺗﻌﺮﯾﺾ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺟﺪﯾﺪ ،اﺣﺪاث ﺗﻘﺎﻃﻊﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺴﻄﺢ،
دوﻃﺒﻘﻪﮐﺮدن ﻣﻌﺎﺑﺮ و  ...ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ در

ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري اﺿﺎﻓﯽ در ﺑﺨﺶ اﻓﺰاﯾﺶ

ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮاي ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮد .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺴﻬﯿﻼت ،ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺗﺴﻬﯿﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺧﻮدروﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻬﺮي و اﺛﺮات آن در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
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شهرهاي بدون كربن
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود
ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي دوﻟﺖ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ،
اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪاي آن ،ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ
ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﮔﺴﺘﺮش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺮهوري در ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ و

ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺣﺪود  9ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ؛ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﺸﺎر آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮري ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﻮاﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ ) (coدر ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮدد ﺧﻮدروﻫﺎي ﺳﻮاري در ﺳﻄﺢ

ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ آﻻﯾﻨﺪه و ﺳﺎﯾﺮ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪاي ﯾﺎﺑﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري روي ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي آن ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ ﻣﻮﺟﻪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺴﺎرت ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮاي ﺷﻬﺮي در اﯾﺮان ،ﺳﺎﻻﻧﻪ 640

ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﻌﺎدل  5ﻫﺰار و ﯾﮑﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 2
ﻫﺰار و  100ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺧﺴﺎرت وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ آﻣﻮزش در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺪود  200ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و

ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ  50ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺣﺪود  390ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از

آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  200ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ

ﻫﺰار و  600ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮوز ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎري ﻧﺎﺷﯽ از
آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻣﻌﺎدل  500ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﺳﺖ .از ﺳﻮي

دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در داﺧﻞ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ،
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  430ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺧﺴﺎرات وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﻣﺠﻤﻮع ﺧﺴﺎرات ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در اﯾﺮان ﺣﺪود  14ﻫﺰار و  420ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﺳﺖ.

دﮐﺘﺮ ﯾﻮﺳﻒ رﺷﯿﺪي ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  2ﻣﯿﻠﯿﻮن و 289

ﻫﺰار و  762ﺗﻦ اﻧﻮاع آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﺤﺮك در ﻫﻮاي ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦ رﻗﻢ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  976ﻫﺰار ﺗﻦ آن
ﻣﻨﻮاﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ ،ﺣﺪود  21ﻫﺰار ﺗﻦ ذرات ﻣﻌﻠﻖ آﻻﯾﻨﺪه  ،ﺑﯿﺶ از  105ﻫﺰار ﺗﻦ اﮐﺴﯿﺪﻫﺎي ازت و  180ﻫﺰار ﺗﻦ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ اﺳﺖ.

ﺧﺴﺎرت ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮاي ﺷﻬﺮي در اﯾﺮان ،ﺳﺎﻻﻧﻪ  5ﻫﺰار و ﯾﮑﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﺎدل  2ﻫﺰار و  100ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺧﺴﺎرت وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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حمل و نقل همگاني
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﭘﯿﺎدهروي و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮان در اﯾﺴﺘﮕﺎه ،زﻣﺎن ﺳﻔﺮ
ﻣﺴﺎﻓﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ در اﯾﻦ زﻣﺎن وﻗﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺮاي اﺳﺘﺮاﺣﺖ ،اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎي ﺳﺎده ﻣﺜﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب و

روزﻧﺎﻣﻪ و ...آزاد ﻣﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ،ﺑﻪ ﺷﺮط ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن راﺣﺘﯽ ﺣﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در

وﻗﺖ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ و ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده-

ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ راهﺑﻨﺪانﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ ،زﻣﺎن ﺳﻔﺮ ،ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و رواﻧﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي از دﯾﺪﮔﺎه ﮔﺮداﻧﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارد .اﯾﺠﺎد

ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺘﺮو ،ﻗﻄﺎرﻫﺎي ﺳﺒﮏ ﺷﻬﺮي 2و ﻣﻮﻧﻮرﯾﻞ ،ﺣﺠﻢ ﺑﺰرگ ﻧﺎوﮔﺎن اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﺑﺎﻻي اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ

ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺳﻮﺧﺖ ،ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻪداري و  ...ﻫﻤﻪ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻇﺎﻫﺮاً در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﯾﻦ ﮔﺮوه را
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻔﺮﻫﺎي ﺷﻬﺮي و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ و راﻫﺒﻨﺪانﻫﺎي ﺷﻬﺮي ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﭘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮي ﻣﺜﻞ ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎ ،ﭘﻞﻫﺎ ،ﺗﻌﺮﯾﺾ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓﻫﺎي

ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺗﻤﻠﮏ زﻣﯿﻦﻫﺎ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎ و  ...اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در واﻗﻊ

ﻣﺤﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻮدﺟﻪاي ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮاي دوﻃﺒﻘﻪ ﮐﺮدن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺻﺮف ﺷﻮد ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ و ﯾﺎ ﻗﻄﺎر ﺳﺒﮏ ﺷﻬﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ آن ،ﺑﺎﻋﺚ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎي

اﻗﺘﺼﺎدي-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻫﺪاف دﯾﮕﺮي ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺳﻔﺮ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺗﻬﺮان ،ﻋﺪم وﺟﻮد ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ

ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .رﺷﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﻔﺮ در راﺳﺘﺎي ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاري اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﻔﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در

ﮐﻼنﺷﻬﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﺮان ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮدد و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮاﮐﻢ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ اﺳﺖ .اﺧﺘﺼﺎص اﻋﺘﺒﺎرات در
ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﻗﺪاﻣﯽ ﺟﺪي در ﺟﻬﺖ ﺣﺬف و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺳﻔﺮﻫﺎي روزاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ 58 ،درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺳﻔﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ

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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شهرهاي بدون كربن
ﺳﻔﺮﻫﺎي روزاﻧﻪ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  42درﺻﺪ ﺳﻔﺮﻫﺎي روزاﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ

ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﺳﻔﺮﻫﺎي
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﻻي وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ  1اﯾﻦ

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي ﺑﺴﯿﺎر واﺿﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون ﺗﻌﺪاد وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺷﺨﺼﯽ در ﺗﻬﺮان ،ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاري در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ

ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺪه و در

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  58درﺻﺪ از
ﺳﻔﺮﻫﺎي ﺗﻬﺮان )ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﮔﯿﺮد( ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺣﺪود  8ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ اﻧﺠﺎم

ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ )ﺳﻮاري( ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً 39

درﺻﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺣﺪود  7ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ

ﮔﯿﺮد .در ﺟﺪول  1ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاي از ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ اﻧﻮاع وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس واﺣﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﯾﮏ

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

وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ
ﺳﻮاري ﺷﺨﺼﯽ
واﻧﺖ
ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ
ﺗﺎﮐﺴﯽ و ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦﺳﻮز

ﻧﺴﺒﺖ )ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ(
8/8
12/5
4/2
7/5

اﺗﻮﺑﻮس ﺳﺮوﯾﺲ
اﺗﻮﺑﻮس واﺣﺪ

2/2
1

ﻣﯿﻨﯽﺑﻮس

2/3
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حمل و نقل همگاني
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﯾﮏ ﺳﻔﺮي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺷﺨـﺼﯽ ﺑـﺎ

ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﺪود  755ﮔﺮم از ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺎز ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺣﺪود  12/5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻔﺮ در ﺗﻬﺮان ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻧﻔـﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ،

 1/8ﺳﻔﺮ در روز اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐـﻪ در ﺳـﺎل  300روز ﮐـﺎري وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﯽ ﺳﺎده

ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﮐﻪ از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤـﻞوﻧﻘـﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  540ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
ﻣﻨﻮﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و اﻓـﺰاﯾﺶ ﮐـﺎراﯾﯽ آن ،اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺘـﺮو و ﺳﯿﺴﺘﻢ

اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ آن در ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺘﻪ اﺳﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺮدم
ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻣﮑﺎنﭘـﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺧﻄـﻮط ﻣﺘﺮو ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭘﺬﯾﺮش و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺮو در اﻧﺠﺎم ﺳﻔﺮﻫﺎي درون ﺷﻬﺮي اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ

ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﺮو ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﻧﯿﺰ اﻓـﺰاﯾﺶ داد .ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ

ﺑﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ و ﻣﺘﺮو اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﺳـﺎﺧﺖ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﺮو ﭘﺮﺧﺮج و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺴﯿﺮ آن ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي

اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﺮو ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ

اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺘﺮو ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .از ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ و ﻧﻮﺳﺎزي

ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤـﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن اﺗﻮﺑﻮس ﮐـﻪ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻨﻔـﯽ ﺟﻬـﺖ

اﺳـﺘﻔﺎده از اﺗﻮﺑﻮس اﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ داد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ راﺣﺘﯽ را ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.
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شهرهاي بدون كربن
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮي در اﯾﺮان
در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮي از
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺎﮐﺮو )ﺑﺰرگ ﻣﻘﯿﺎس( ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ

ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﺳﺮاﻧﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻔﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،و

ﺗﻌﺪاد ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮي در ازاء ﻫﺮ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ

ﺟﻤﻌﯿﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻬﻢ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﺳﻔﺮﻫﺎي درونﺷﻬﺮي ﺗﻬﺮان در ﺳﺎﻋﺎت اوج ،در
ﺳﺎل  1386در ﻧﻤﻮدار  3ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﭼﺎرت ﺳﻬﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ،

واﻧﺖ ،ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ  %42/5اﺳﺖ و ﺳﻬﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ

ﻣﺘﺮو ،اﺗﻮﺑﻮس ،ﻣﯿﻨﯽﺑﻮس ،ﺗﺎﮐﺴﯽ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ  %57/5اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮر
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺮار دارد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎي

ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ داراي ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺎﻣﻞ ،ﺧﻄﻮط ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ درونﺷﻬﺮي و اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ

اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﻪ ﺧﻄﺎي اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

 .1ﻋﻠﯽرﻏﻢ آﻣﺎر ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﺳﻬﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ،ﺗﺎﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .اﯾﻦ

ﻧﺴﺒﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎل  %39 ،1386ﺑﺮاي اﺗﻮﺑﻮس و
ﻣﺘﺮو %37 ،ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﺗﺎﮐﺴﯽ ) اﻧﻮاع ﺗﺎﮐﺴﯽ ،ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮ

ﺷﺨﺼﯽ و آژاﻧﺲﻫﺎ( %6 ،ﺑﺮاي ﻣﯿﻨﯽﺑﻮس و  %17ﺑﺮاي
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار  .(4ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ از ﻧﻈﺮ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺒﻮه ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ از اﺗﻮﺑﻮس و
ﻣﺘﺮو اﺳﺖ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺳﻬﻢ

ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي اﻧﺒﻮه

ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي اﻧﺒﻮه در ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﺟﺬاﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد

ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮدن ﮐﺮاﯾﻪ آنﻫﺎ ،اﻓﺮاد زﯾﺎدي ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﮐﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﺮو و اﺗﻮﺑﻮس در
ﻟﻨﺪن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  %100ﺳﻬﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﺗﻬﺮان ﮐﻤﺘﺮ از  %40اﺳﺖ.
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حمل و نقل همگاني
 .2ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﻮاري ﺷﺨﺼﯽ 3در ﺗﻬﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهاي از اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن "ﻣﺠﺒﻮر" ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﺪول  2ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاي از ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺷﺨﺼﯽ در ﺗﻬﺮان و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ را ﻧﺸﺎن

ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻟﻨﺪن در ﺳﺎل  2006ﻣﯿﻼدي ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروي ﺳﻮاري ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ  365ﺑﻮد ،در

ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺗﻬﺮان در آن ﺳﺎل ،اﯾﻦ ﻋﺪد  170ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻗﯿﺎس ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻬﺮ

ﺟﺪول  (2ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎي دﻧﯿﺎ

ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ
ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺗﺎﮐﺴﯽ

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ

ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ

ﺳﺎﯾﺮ

%1

%55

%2

0

ﺗﻌﺪاد ﺳﻮاري ﺑﻪ ازاء ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ
365

%54

0

0

444

%14

0

665

%2

431

%21

170

ﻟﻨﺪن

%42

ﭘﺎرﯾﺲ

%46

0

رم

%25

0

%61

ﻣﺎدرﯾﺪ

%52

%1

%44

%1

ﺗﻬﺮان

%24

%16

%32

%7

ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﺒﺮدي وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ آن ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ و

ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﯾﻨﺪه .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي راﻫﺒﺮدي در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ ،ﺟﺴﺘﺠﻮي ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎي

ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﺛﺎر آﯾﻨﺪه ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي راﻫﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺣﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺧﻮد را

ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﺮ ﺿﻌﻒﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎي ﺧﻮد ﻓﺎﯾﻖ آﯾﺪ.

ﺳﻮآت (SWOT) 4در ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي راﻫﺒﺮدي از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎ ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﺒﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ

دارد .ﺳﻮآت ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي دو دﺳﺘﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ آن ﻣﯽﭘﺮدازد:
 ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي دروﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ
 ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ
ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﯽ از ﺳﻮﯾﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ

ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ،ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ
3

car ownership
Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats

4

10

شهرهاي بدون كربن
داﺧﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ را ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرﻫﺎ و ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎ و رﺳﺎﻟﺖ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﻧﺪ،

زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ راﻫﺒﺮدي و ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﮐﺎرﺳﺎز ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد.

ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺳﻮآت از ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ،ﺿﻌﻒ ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺪوده اﺻﻠﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در ﺟﺪول
زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  (3ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺳﻮآت

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﺎرﺟﯽ

ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ

ﺿﻌﻒﻫﺎ

ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮم :ﻣﻨﺎﺑﻊ دروﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ
ﺧﺎﻧﻪ اول :ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ دروﻧﯽ وﺟﻮد دارد.
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ

ﻗﻮتﻫﺎ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ داﺧﻠﯽ

ﺧﺎﻧﻪ دوم :ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﺠﺎد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻬﺎرم  :ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﺠﺎد ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ دروﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ دروﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﺣﺼﺎ ﺷﺪه در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺳﻮات ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ) ،(WT, WO, ST, SOارزﯾﺎﺑﯽ و اﻧﺘﺨﺎب
اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ آن ﺧﺎﻟﯽ از ﻓﺎﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي
ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰي ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران را در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ
دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺗﻠﻔﯿﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻤﻌﯽ ﯾﺎري ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ ،ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي دﯾﮕﺮي ،ﻓﺮآﯾﻨﺪي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺮي ﺧﻼق اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ذﻫﻨﯽ و ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮان در آن ﻧﻘﺶ
ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه دارد.
در ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﺒﺮدي ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ،ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه ﺟﺪول ﺳﻮآت را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺷﺎره ﮐﺮد:
ﻧﻘﺎط ﻗﻮت :ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺘﺮاﮐﻢ در ﺷﻬﺮﻫﺎي اﯾﺮان ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰي ،اﻣﮑﺎن ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهاي از
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ :روﻧﺪ ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ اﺟﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي رﯾﻠﯽ دورنﺷﻬﺮي ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ،وﺟﻮد ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ.
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ :ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺳﻬﻢ اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ "ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ راﺣﺘﯽ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺷﺨﺼﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ" .اﻟﺒﺘﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري ﺷﺒﮑﻪ ،وﺿﻊ ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﺗﺮدد ،و ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ
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حمل و نقل همگاني
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وﺟﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي

ﺟﺬب ﻣﺴﺎﻓﺮان اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﻨﺎوري و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﻧﺒﻮه ﺑﺘﻮان ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزي ﮐﺮد،
ﻣﯽﺗﻮان از ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ :ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺳﻮاري ،ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﻧﺒﻮه در
ﻣﺤﻞ ،ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﺪاري ﺳﻬﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﻧﺒﻮه ﻫﻤﮕﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﭘﯿﺶ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻼن در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
در اواﺧﺮ ﺳﺎل  1386ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ را ﺑﻪ

ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﺎده  7آن ،دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮي را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از
اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل  1391در ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ) (%75ﺳﻔﺮﻫﺎي درون ﺷﻬﺮي ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﻮد و ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺨﺶﻫﺎي

ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ در روز ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول زﯾﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮﺧﺖ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
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1387

1388

1389
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ﺳﻬﻢ )
درﺻﺪ(ﻣﯿﻨﯽﺑﻮس )درﺻﺪ(
اﺗﻮﺑﻮس،

41

47

55

64

75

24

27

31

35

40

ﺳﻬﻢ ﺗﺎﮐﺴﯽ و ون )درﺻﺪ(

16

18

20

22

25

ﺳﻬﻢ ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮي و ﺣﻮﻣﻪاي )درﺻﺪ(

1

2

4

7

10

ﺷﺮح
ﺳﻬﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ از ﺳﻔﺮﻫﺎي ﺷﻬﺮي

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮيﻣﺪاري در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهاي از اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن،
اﻓﺮادي "ﻣﺠﺒﻮر" ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮاي آنﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ،دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﻧﺒﻮه

اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ و اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺷﺨﺼﯽ در اﺧﺘﯿﺎر

دارد ،از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي زﻣﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ و زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮاي آنﻫﺎ در

ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي از ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺳﻠﺐ ﺷﺪه و ﻟﺬا اﻓﺮادي ﮐﻪ وﻗﺘﺸﺎن ارزش ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ

ﺷﺨﺼﯽ را دارﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان ،اﻧﻮاع ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ راﺣﺘﯽ در داﺧﻞ وﺳﯿﻠﻪ ،ﻣﺜﻞ ﻧﺒﻮد ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺮاي ﻧﺸﺴﺘﻦ ،ﺗﻬﻮﯾﻪ

ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺳﻄﺢ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮاي ﻧﻔﺮات اﯾﺴﺘﺎده در وﺳﯿﻠﻪ و  ...ﻫﻤﮕﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮان از ﺳﯿﺴﺘﻢ و اﻓﺰاﯾﺶ

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﺮوج آنﻫﺎ از اﯾﻦ ﻣﺪ ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺳﺖ .ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ از اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺪ ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ،ﺑﻪ

ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از آن ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد.
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شهرهاي بدون كربن
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺿﺮوري اﺳﺖ .ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ و از ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آنﻫﺎ
در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮﻣﯽ ،ﻧﻮآوري و ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ از

دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﻧﺒﻮه
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺷﺨﺼﯽ وﺟﻮد دارد ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮاي ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدي از ﮔﺴﺘﺮهي ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ

ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺳﻄﺢ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﻧﺒﻮه را ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮدي ،ﻇﺮﻓﯿﺖ و راﺣﺘﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮان در اﺳﺘﻔﺎده از آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻋﻮض

از اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﺴﯿﺮ و ﻣﺤﻞ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﺑﻮسراﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ

اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪاي ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪك ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮده ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ﺗﻨﺪرو اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺨﺖ و در ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺘﺮو اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻤﻼً
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ  5RRTﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻣﺘﺮو ﯾﺎ ﻗﻄﺎر زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮدي و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي  6LRTو ﻣﻮﻧﻮرﯾﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ﺗﻨﺪرو (BRT) 7در ﮔﺮوه ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪ

ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي آن ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد )ﺗﻘﺎﻃﻊﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺴﻄﺢ،
اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎي ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻ و اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﻮار و ﭘﯿﺎدهﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺴﺎﻓﺮان( .ﭘﺲ از آنﻫﺎ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي اﺗﻮﺑﻮسراﻧﯽ
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ 8ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ 9اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد و داراي ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري اﺳﺖ .ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﻓﻮق ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ را در ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ رﻗﯿﺐ .ﯾﻌﻨﯽ در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در آن ﺟﺎ ،از

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي اﻧﺒﻮه رﯾﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﻋﻤﻠﯽﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي اﻧﺒﻮه رﯾﻠﯽ ،اﺳﺘﺨﻮانﺑﻨﺪي اﺻﻠﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ را اﯾﺠﺎد

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي اﺗﻮﺑﻮسراﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﭘﻮﺷﺶ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮑﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﺑﻮسراﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ واﺳﻂ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺑﺴﯿﺎري از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي رﯾﻠﯽ ،ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ

ﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﮕﯽ و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي اﺗﻮﺑﻮسراﻧﯽ ﺗﻨﺪرو ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﺨﻮانﺑﻨﺪي اﺻﻠﯽ ﺷﺒﮑﻪ

5

Rapid Rail Transit
Light Rail Transit
7
Bus Rapid Transit
8
Regular Bus
9
Street Transit
6
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حمل و نقل همگاني
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻧﻘﺸﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﻨﻮﻋﯽ از ﺧﻄﻮط ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدي
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ روﺑﺮو ﺷﻮﯾﻢ.

ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﻧﺒﻮه
در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮان ،ﺗﺨﺼﯿﺺ درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺣﻖ
ﻋﺒﻮر و ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ،ﻣﺪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺧﻼﺻﻪاي از ﺗﻌﺎرﯾﻒ و

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.


ﻣﻮﻧﻮرﯾﻞ

ﻣﻮﻧﻮرﯾﻞ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي رﯾﻠﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮاي ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺎص

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ،در ژاﭘﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ از ﯾﮏ رﯾﻞ ﺑﺘﻨﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان

ﻣﺴﯿﺮﻫﺎدي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﻮﻧﻮرﯾﻞ ،اﻃﺮاف اﯾﻦ ﺳﺎزه ﺑﺘﻨﯽ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮخﻫﺎي ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ رو،

ﻃﺮﻓﯿﻦ و در زﯾﺮ ﺳﺎزه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻮع دﯾﮕﺮي از ﻣﻮﻧﻮرﯾﻞ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن ﻧﺎوﮔﺎن از ﯾﮏ رﯾﻞ ﻣﻨﻔﺮد
ﻓﻠﺰي آوﯾﺰان اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭼﺮخﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﯾﺎ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻨﻮز ﭼﻨﺪان ﺟﺎي ﺧﻮد را در ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﺑﺎز ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و در ﻣﻌﺪود ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ

آﻟﻤﺎن ،ژاﭘﻦ ،ﻣﺎﻟﺰي و آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻃﻮل ﻣﻮﻧﻮرﯾﻞ اﻧﺪك اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﺷﺒﮑﻪاي وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﻗﻄﺎرﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮرﯾﻞ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﮏ واﮔﻨﻪ ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻫﺸﺖ واﮔﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻮع دو واﮔﻨﻪ ﻣﺮﺳﻮمﺗﺮ اﺳﺖ .از ﻟﺤﺎظ

ﺗﺌﻮري ،ﻣﻮﻧﻮرﯾﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ،رو زﻣﯿﻨﯽ و ﻣﺮﺗﻔﻊ اﺣﺪاث ﮔﺮدد ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮم ﻫﻮاﯾﯽ آن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺑﻪﻋﻠﺖ ﭘﯿﺶﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدن ﻗﻄﻌﺎت ،در زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻤﯽ )در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺮو و  (LRTاﺣﺪاث ﻣﯽﮔﺮدد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي آن ﻣﺮﺗﻔﻊ

ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

ﺗﻮان ﻣﻮﻧﻮرﯾﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ و از داﺧﻞ ﺳﺎزه ﺧﻂ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد و واﮔﻦﻫﺎ ﺧﻮدﮐﺸﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺮﻋﺖ

ﻣﻮﻧﻮرﯾﻞ از  20ﺗﺎ  80ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ آن ﺑﯿﻦ  15ﺗﺎ  20ﻫﺰار ﺳﻔﺮ در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ و در ﻫﺮ ﺟﻬﺖ

اﺳﺖ.

از ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﻫﻨﺪﺳﯽ ،ﻣﻮﻧﻮرﯾﻞﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ .ﻓﺮاز ﺗﺎ ﺣﺪود  8درﺻﺪ و ﻗﻮسﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﺎع  30ﻣﺘﺮ،

اﻣﮑﺎن ﻋﺒﻮر آنﻫﺎ را از ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﺑﺮجﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﭼﺮخﻫﺎي

ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ و دﺷﻮاري ﺑﻬﺮهﺑﺮداري اﺳﺖ.

ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺣﺪاث ﻣﻮﻧﻮرﯾﻞ )ﻣﺮﺗﻔﻊ( ﺣﺪود  10ﺗﺎ  30ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎزه ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺣﺪاث ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي

ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ،ﻣﺼﺎﻟﺢ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﺒﻮر و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ اﺳﺖ .ﻧﺎوﮔﺎن آن ﻧﯿﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪاي ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺎوﮔﺎن  LRTدارد .ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ ﻣﻮﻧﻮرﯾﻞ
ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي رﯾﻠﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ رﯾﻞ )ﺑﺴﺘﺮ( ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺠﺎي رﯾﻞ ﻓﻮﻻدي اﺳﺖ.
14
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ﻣﻮﻧﻮرﯾﻞ ﻣﻌﻠﻖ

ﻣﻮﻧﻮرﯾﻞ اﯾﺴﺘﺎده

اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮﻧﻮرﯾﻞ ﻣﻌﻠﻖ

ﯾﮏ واﮔﻦ ﻣﻮﻧﻮرﯾﻞ
15

حمل و نقل همگاني

ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮﻧﻮرﯾﻞ



ﻣﺘﺮو

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ در ﻣﻮﻧﻮرﯾﻞ

ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ درونﺷﻬﺮي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮو اﺳﺖ .ﻣﺘﺮو ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي

رﯾﻠﯽ درونﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﺘﺮوﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ )ﺑﺪون ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﻤﺴﻄﺢ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﺮو ﺗﻬﺮان در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻬﺸﺖزﻫﺮا و ﻣﯿﺪان ﺷﻮش و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهاي از

ﻣﺘﺮوي اﻫﻮاز ،اﺣﺪاث ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺘﺮوﻫﺎ در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ اﺣﺪاث ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس راهآﻫﻦ ﺳﻨﺘﯽ )ﭼﺮخ و رﯾﻞ ﻓﻮﻻدي( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
واﮔﻦﻫﺎي ﻣﺮﺗﻔﻊ )ارﺗﻔﺎع ﮐﻒ ﺣﺪود  1/2ﻣﺘﺮ( ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪﻟﯽ اﻧﺪك و ﻓﻀﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي اﯾﺴﺘﺎدن ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﺮوﻫﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻄﻮط ﺳﺮﯾﻊاﻟﺴﯿﺮ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺎﻓﺮ از ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻗﻤﺎري و دروازهﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﺎدي

اﺻﻠﯽ اداري و ﺗﺠﺎري را دارد ،ﺣﺪود  50ﺗﺎ  60ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﺮاي ﺳﻄﺢ ﺳﺮوﯾﺲ ﺷﻬﺮي ﺳﺮﻋﺖ  30ﺗﺎ  40ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ

ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ .ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ  1ﺗﺎ  1/5ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻤﺪه ﻣﺘﺮوﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮﻗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻮان ﺧﻮد را

ﻋﻤﺪﺗﺎً از رﯾﻞ ﺳﻮم و ﺑﻌﻀﺎً از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﺑﺎﻻﺳﺮي ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺘﺮوﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﮐﺸﺶ ) 10 (EMUﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد
واﮔﻦﻫﺎي آن در ﻫﺮ ﻗﻄﺎر ﺑﯿﻦ  6ﺗﺎ  8واﮔﻦ اﺳﺖ.

16

Electrical Multiple Unit

10

شهرهاي بدون كربن
ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﻔﺮ ﺑﺎﻻي  20ﻫﺰار ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﻫﺮ ﺟﻬﺖ در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاي ﻗﻄﺎرﻫﺎي ﺷﻬﺮي

ﻣﺘﺮو را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺘﺮو ﺣﺪود  40ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮاي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ 25 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮاي ﻫﻮاﯾﯽ و 10

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

ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻣﺘﺮوي ﻫﻤﺴﻄﺢ

ﻣﺘﺮوي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ

ﻣﺘﺮوي ﻣﺮﺗﻔﻊ

17
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ﺗﺮاﻣﻮا

ﺗﺮاﻣﻮا ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺷﻬﺮي و اوﻟﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ )ﮐﺸﺶ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﺳﺐ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺮاﻣﻮا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ،از ﺳﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺣﺪاث آن ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ .واﮔﻦﻫﺎي ﺗﺮاﻣﻮا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻮارد ﺗﻔﺎوت اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎ آن دارﻧﺪ.
ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺳﮑﻮﯾﯽ ﺑﺮاي ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﺮاﻣﻮا اﺣﺪاث ﻧﻤﯽﮔﺮدد.

ﺗﺮاﻣﻮاﻫﺎ ﺗﻮان ﺧﻮد را ﯾﺎ از ﺑﺮق ﺑﺎﻻﺳﺮي و ﯾﺎ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي دﯾﺰﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺸﺘﺮك ،ﺳﺮﻋﺖ

ﺗﺮاﻣﻮا ﺣﺪود  20ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي آن ﺑﯿﻦ  600ﺗﺎ  1000ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .واﮔﻦﻫﺎي ﺗﺮاﻣﻮا ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺗﻮﺑﻮس ،راﻧﻨﺪه در ﺟﻠﻮي ﺗﺮاﻣﻮا در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺮاﻣﻮا ﺣﺪود  10ﻫﺰار ﺳﻔﺮ در

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

ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺣﺪاث ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ ﺗﺮاﻣﻮا ﺑﯿﻦ  10ﺗﺎ  20ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎوﮔﺎن آن ﺣﺪود دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎي

ﻣﺪرن ﺷﻬﺮي اﺳﺖ.

ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺗﺮاﻣﻮا ﺑﻪ LRT
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ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺮاﻣﻮادر ﺷﯿﺐ و ﻓﺮاز ﺷﻬﺮي

ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي وﯾﮋه ﺗﺮاﻣﻮا ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﯿﺮ وﯾﮋه اﺗﻮﺑﻮس

ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﮑﻮ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺮاﻣﻮا

ﺗﺮاﻣﻮا ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ درونﺷﻬﺮي

19
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ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺗﺮاﻣﻮا در ﺷﻬﺮﻫﺎي اروﭘﺎ
ﭘﺲ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت  LRTو ﺗﺮاﻣﻮا در ﺣﺮﯾﻢ آنﻫﺎﺳﺖ .ﺗﺮاﻣﻮا ﮐﺎﻣﻼً در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ  LRTﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ از

ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻣﻨﻔﮏ ﺷﺪه ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي آن دو ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.



LRT

11

ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﺳﺒﮏ ) (LRTدر ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﺳﻔﺮ ﮐﻢ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد .ﻗﻄﺎر ﺳﺒﮏ ﺷﻬﺮي ﯾﺎ LRT
ﻧﻮع ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮاﻣﻮا اﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻢ  LRTﭘﺲ از ﻣﺘﺮوﻫﺎ ،ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ درونﺷﻬﺮي
اﺳﺖ .ﻣﺴﯿﺮ  LRTﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داراي ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮي ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ  LRTﺑﯿﻦ  40ﺗﺎ  100درﺻﺪ از ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺰا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮي ﻣﺸﻬﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪاي از  LRTاﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻼً از ﺣﺮﯾﻢ
ﻣﺠﺰا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻗﻄﺎر  LRTﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﺮو در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ،روي ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ و ﯾﺎ ﺑﺎﻻي آن اﺣﺪاث ﮔﺮدد .اﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ  LRTاﯾﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺪ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮي ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻗﻄﺎر ﻣﺮﺗﺒﺎً در ﺳﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺴﯿﺎري از اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي  LRTدر ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ارﺗﻔﺎع ﮐﻒ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮاي ﺳﻮار و ﭘﯿﺎده ﺷﺪن ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﺳﺮﻋﺖ  LRTدر ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻣﻨﻔﮏ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﺮو ﺑﻮده اﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ  20ﺗﺎ  30ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ و
ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺘﺮو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺳﯿﺴﺘﻢ  LRTﺗﻮان ﺧﻮد را از ﺑﺮق ﺑﺎﻻﺳﺮي درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از رﯾﻞ ﺳﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺗﻌﺪاد واﮔﻦﻫﺎي  LRTاز ﯾﮏ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر واﮔﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﺣﺪود  10ﻫﺰار ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﺮ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ.
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ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺣﺪاث زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي  LRTﺑﯿﻦ  20ﺗﺎ  30ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺮﯾﻢ و ارﺗﻔﺎع
ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺴﯿﺮ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺮو ارزانﺗﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎوﮔﺎن  LRTﺑﻪ ﻋﻠﺖ ورود ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮي
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ .ﻫﺮ واﮔﻦ  LRTﺑﯿﻦ  2ﺗﺎ  3ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ دارد.

اﯾﺴﺘﮕﺎه  LRTروزﻣﯿﻨﯽ

ارﺗﻔﺎع ﮐﻢ واﮔﻦﻫﺎي LRT

 LRTﺑﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺠﺰا
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 LRTﻣﺮﺗﻔﻊ



اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ﺗﻨﺪرو

12

ﮔﻮﻧﻪاي از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي اﺗﻮﺑﻮس در اﯾﻦ ﻣﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻟﻤﺎنﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ،از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﺑﻬﺘﺮ و در ذﻫﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮان ،از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮلﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎي ﻋﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﻂ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺎﯾﺪ
دارا ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  BRTﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :
 در ﻃﻮل زﯾﺎدي از ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد از ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻘﺎﻃﻌﺎت ،و در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ.
 اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻮده و در آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﯿﻦ  300ﺗﺎ  500ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 داراي اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﯾﺎ دوﮐﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ از ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ،ﺣﺮﮐﺘﯽ راﺣﺖ و روان ،ﺳﻄﺤﯽ ﻫﻤﺘﺮاز ﺑﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه،
و ﭼﻨﺪﯾﻦ درب ﺑﺮاي ﺳﻮار و ﭘﯿﺎده ﺷﺪن راﺣﺖ و ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 در ﻃﻮل روز ،ﺑﺎ ﺳﺮﻓﺎﺻﻠﻪي زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻈﻤﯽ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﺪ )ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت اوج ﻣﺤﺪود ﻧﺒﺎﺷﺪ(.
 ﺣﺮﮐﺖ اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ در ﻃﻮل ﺧﻂ ،ﺗﻮزﯾﻊ اﻣﮑﺎﻧﺎت ،و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ITSﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮔﺮدد.
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي  ، BRTﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ اﺳﺖ .ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ اﯾﻦ

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮان ،ﺑﺴﯿﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺑﻪ اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ در ﻃﻮل ﺣﺮﯾﻢ راه آﻧﻬﺎﺳﺖ.
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)Bus Rapid Transit (BRT
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اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺮﻗﯽ

13

ﻧﻤﺎﯾﯽ از اﯾﺴﺘﮕﺎه BRT

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

ﻣﻮﺗﻮري اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪي دو ﺳﯿﻢ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺧﻂ ،ﺑﺎﻻي اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ

ﻣﯽﮔﺮدد.

در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ،اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎي ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺮاي ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎي ﻋﺎدي ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ ﺑﻪ

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮده و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪي ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﺴﺎﻓﺮان از اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي

ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺰاﯾﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻬﺘﺮي را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ )آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﺸﺎر دود(.

اﺗﻮﺑﻮس ﺳﺮﯾﻊاﻟﺴﯿﺮ ﺑﺮﻗﯽ
Trolley Bus

13
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ﻣﯿﻨﯽﺑﻮس و اﺗﻮﺑﻮس

اﯾﻦ ﻣﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻣﯿﻨﯽﺑﻮسﻫﺎ و اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻃﻮل ﺧﻄﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪﻫﺎ ،ﭘﺮاﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ در
اﯾﻦ ﻣﺪ ،از  20اﻟﯽ  35ﻧﻔﺮ )ﻣﯿﻨﯽﺑﻮس( ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎ  150ﻧﻔﺮ )اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎي دوﮐﺎﺑﯿﻦ( ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روي

اﮐﺜﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ،ﺣﺘﯽ راهﻫﺎي ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ و ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎ ،ﺣﺮﮐﺖ و ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎزهاي ﮔﺴﺘﺮده از ﺳﻄﺢ ﺳﺮوﯾﺲ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﻫﺰﯾﻨﻪ و

ﺗﺎﺛﯿﺮات را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎي ﻋﺎدي  ،14در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و اﮐﺜﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ،زﯾﺮﺑﻨﺎي ﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

اﻣﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ و در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ،اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﮑﻤﻞ و ﯾﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺮاي ﺷﺒﮑﻪ رﯾﻠﯽ و ﺣﺘﯽ ﺷﺒﮑﻪ

اﺗﻮﺑﻮسراﻧﯽ ﺗﻨﺪرو اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊاﻟﺴﯿﺮ ،15ﮔﻮﻧﻪاي از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي اﺗﻮﺑﻮسراﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﻄﻮط ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ

اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒ آنﻫﺎ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎي ﻋﺎدي اﺳﺖ .از ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎي اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ و

ﺳﻔﺮ راﺣﺖﺗﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺳﺮوﯾﺲ آﻧﻬﺎ در ﻧﻘﺎط ﮐﻤﺘﺮي اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،ﻫﺰﯾﻨﻪي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎي ﻋﺎدي
دارﻧﺪ.
اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي اﺻﻼح اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف در ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮي )ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ(

ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮي ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ

آﻣﺪه اﺳﺖ .راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺳﻬﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ آن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در راﺳﺘﺎي اﺻﻼح اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف در زﻣﯿﻨﻪ

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ،ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎ ،ﭘﻞﻫﺎ و ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓﻫﺎ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﺮدد در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ و  ...ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ

ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ .راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ رده راﻫﺒﺮدي ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي راﻫﺒﺮدي
 ﻧﮕﺮش ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
 اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ
 ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر و اﻗﻠﯿﻢ

)Regular Bus (RB
Express Bus
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 اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﻓﺮان )ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي
(... ﺟﻤﻊآوري ﺑﻠﯿﺖ و
...  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ و ﻣﺤﻠﯽ و، اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ اوج
 ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮدي
 اوﻟﻮﯾﺖدﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﺗﻘﺎﻃﻊﻫﺎي ﭼﺮاﻏﺪار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
 اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﻣﻮرد زﻣﺎن رﺳﯿﺪن اﺗﻮﺑﻮس
 ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﯾﮏ

 ﻫﺮ ﯾﮏ از، در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﮐﻠﯽ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد و در آﯾﻨﺪهاي ﻧﺰدﯾﮏ.ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ دارد
. دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺷﻬﺮي اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،راﻫﮑﺎرﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮردي ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮان
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 اوﻟﻮﯾﺖدﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﺗﻘﺎﻃﻊﻫﺎي ﭼﺮاﻏﺪار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
 اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﻣﻮرد زﻣﺎن رﺳﯿﺪن اﺗﻮﺑﻮس
 ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﯾﮏ

 ﻫﺮ ﯾﮏ از، در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﮐﻠﯽ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد و در آﯾﻨﺪهاي ﻧﺰدﯾﮏ.ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ دارد

. دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺷﻬﺮي اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮردي ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮان
راﻫﮑﺎرﻫﺎي اﺟﺮا
همگاني
حمل و نقل
ﻣﺮاﺟﻊ
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منتشربها
نشریات و كتا
شده
فهرستنشريات
فهرست

گروه بینالمللی رهشهر تا کنون  108نشریه با عناوین زیر منتشر

  -26بازیافت آب در صنایع نساجی (پائیز )1373

کرده است:

 -27مراکز درمانی و بیمارستانهای آینده (پائیز )1373

 -1کاربرد جدید شیشه در نمای ساختمان (تابستان )1371

 -28شهر سالم -انبوهسازی (انبوهسازان اسکان) (زمستان )1373

 -2پارکینگ مراکز تجاری (پائیز )1371

 -29سیستمهای مدیریت بار و مدیریت انرژی در شبکههای انرژی الکتریکی

 -3محافظت در مقابل زلزله (زمستان )1371

(زمستان )1373

 -4جمع آوری و دفع زباله و مسائل ناشی از آن (زمستان )1371

 -30بازیافت آب " -تصفیه پساب صنایع لبنی" (بهار )1374

 -5طرح اسکان و سریع (زمستان )1371

 -31شهر سالم  -صنعت چوب و کاغذ و نقش آن در فرهنگ ،اقتصاد و سیاست

 -6مجموعه مقاالت راجع به ژئوسنتز (بهار )1372

(بهار )1374

 -7مهار آب با آب (بهار )1372

 -32صرفهجوئی انرژی در ساختمانهای مسکونی (بهار )1374

 -8تحول سبز در معماری (بهار )1372

 -33شهر سالم -معماری و پرورش فکری کودکان و نوجوانان (تابستان )1374

 -9روندیابی و مدیریت سیالب (بهار )1372

 -34شهر سالم -بازیافت زباله و مصالح ساختمانی و نقش آن در حفظ خاک و

 -10مطالعات اقتصادی جهت احداث مراکز خرید (تابستان )1379

پاکسازی محیط (پائیز )1374

 -11نگاهی کوتاه بر طراحی فضای سبز " -تجربیات کشورهای مختلف" (تابستان

 -35شهر ما کجاست (زمستان )1374

)1372

 -36حفاظت سواحل دریا و رودخانهها -معرفی روشهای سنتی و پیشرفته

 -12بازیافت آب در صنایع شن و ماسهشوئی (پائیز)1372

(زمستان )1375

 -13بناهای چوبی (کندهای) در ایران و تجربیات کشورهای دیگر (پائیز )1372

 -37بهینهسازی آموزش عالی  -نگاهی کوتاه بر کارکرد نظام آموزشی ایران و جهان

 -14نکاتی در مورد طراحی ساختمانهای بتنی پیشساخته پیش تنیده در مناطق

(زمستان )1375

زلزلهخیز (پائیز )1372

 -38استفاده از ژئوگرید در راهها و باند فرودگاهها (بهار )1376

 -15اتوماسیون و بهینهسازی در سیستمهای توزیع الکتریکی (زمستان )1372

 -39اقتصاد گردشگری (جلد اول) (زمستان )1376

 -16انرژی دریاها (زمستان )1372

 -40نگرشهایی نوین به طراحی فضای باز اداری (تابستان )1377

 -17پارکینگهای مکانیکی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک (بهار )1373

 -41اقتصاد گردشگری جلد دوم (فصول سوم و چهارم)(زمستان )1377

 -18انرژی باد (بهار )1373

 -42فهرست مطابقهای عملیات اجرایی جهت تسهیل در امر نظارت (پائیز )1378

 -19اصول طراحی ساختمانهای اداری و بانکها (بهار )1373

 -43دانستههایی در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهان (پائیز )1378

 -20انرژی خورشیدی (بهار )1373

 -44هدایت منابع مالی و فنی غیر دولتی جهت اجرای طرحهای عمرانی (زمستان

 -21طراحی مرکز خرید -جلد اول :مطالعات مقدماتی جهت طراحی مراکز خرید

)1378

(تابستان )1373

 -45پژوهش در تاریخچه ،مفهوم و سیر تحول شهرسازی و شهر سالم در فرهنگ

 -22شهر سالم با آمورتون (تابستان )1373

ایران و اسالم (زمستان )1378

 -23شهر سالم  -کاربرد سیستمهای فتوولتائیک از میلی وات تا مگاوات (تابستان

 -46پارک انرژیهای نو (تابستان )1379

)1373

 -47فضاهای باز اداری  -مدیریت تجهیزات و طراحی داخلی (پائیز )1379

 -24شهر سالم -اصول طراحی برای افراد دارای کهولت ،ناتوانی ،اختالل و معلولیت

 -48شهرک ترافیکی کودکان (زمستان )1379

(تابستان )1373

 -49فضای باز اداری  -استانداردهای طراحی فضاهای اداری جدا کنندهها ،قطعات

 -25نسل چهارم نیروگاهها (پائیز )1373

و اتصاالت (زمستان )1379
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 -50فضای سبز -مناطق صنعتی -پارکهای صنعتی (تابستان )1380

 -75فنآوری اطالعات -بخش سیزدهم :دموکراسی الکترونیکی (زمستان )1383

 -51تنظیم شرایط محیطی -بخش اول :استانداردهای عملکرد حسی-جلد اول:

 -76فنآوری اطالعات -بخش چهاردهم :انتخابات الکترونیکی (زمستان )1383

محیط روشنایی (پاییز )1380

 -77فنآوری اطالعات -بخش پانزدهم :حقیقت مجازی (تابستان )1384

 -52تنظیم شرایط محیطی -بخش اول :استانداردهای عملکرد حسی-محیطهای

 -78برگزاری مناقصههای دولتی (تصویب شده سال ( )1383تابستان )1384

صوتی و حرارتی (پاییز )1380

 -79چین دومین مصرفکننده انرژی در جهان ( تابستان )1384

 -53منظر سازی  -جلداول :طراحی کاشت (زمستان )1380

 -80مدیریت پروژه -استانداردهای مدیریت پروژه ( بخش اول .تابستان )1384

 -54منظرسازی  -جلد دوم :آبیاری و نگهداری منظر (زمستان )1380

 -81فن آوری اطالعات -بخش شانزدهم :توسعه فنآوری اطالعات در روستاها

 -55تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد اول:

(عدالت اجتماعی) (پائیز )1384

تولید و کنترل حرارت (زمستان )1380

 -82فن آوری اطالعات -بخش هفدهم :مدیریت ارتباط با مشتریان (پائیز )1384

 -56تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد دوم:

 -83مدیریت پروژه -استانداردهای مدیریت پروژه (بخش دوم ،زمستان )1384

تولید و کنترل نور و صدا (زمستان )1380

 -84مهندسی ارزش -بخش اول :اصول،مبانی و فرآیند (زمستان )1384

 -57منظر سازی -جلد سوم :راهبردهای تکمیلی آراستن مناظر (بهار )1381

 -85مدیریت پروژه -استاندادهای مدیریت پروژه (بخش سوم .زمستان )1384

 -58تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد سوم:

 -86فن آوری اطالعات -بخش هجدهم :پایتخت الکترونیکی-تجلی عدالت اجتماعی

سیستم جامع محیطی (تابستان )1381

(تابستان )1385

 -59شهر سالم -توسعه (کالن شهر تهران) (تابستان )1381

 -87مدیریت پروژه -دفتر مدیریت پروژه(بخش اول -تابستان )1385

 -60فنآوری اطالعات -بخش اول :مفاهیم کلی (پائیز )1381

 -88متدولوژیهای كنترل پروژه (تابستان )1385

 -61منظرسازی -جلد چهارم (زمستان )1381

 -89صنایع انرژیبر ،نظریهها و دیدگاهها ( تابستان )1385

 -62فنآوری اطالعات -بخش دوم :مدیریت فنآوری اطالعات (زمستان )1381

 -90آشنایی مقدماتی با ارزیابی محیط زیست (پاییز )1385

 -63فنآوری اطالعات -بخش سوم :تجارت الکترونیکی (بهار )1382

 -91آشنایی با فرآوری های گازی ( CNG،  LPG، LNGزمستان )1385

 -64فنآوری اطالعات -بخش چهارم :تجارت الکترونیکی "امنیت و تجارت بی سیم"

 -92رهنمونهایی برای توسعه (زمستان )1385

(تابستان )1382

 -93خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیجفارس (بهار )1386

 -65ساختمانهای سبز و پایدار (تابستان )1382

 -94متدولوژی مکانیابی صنایع (تابستان )1386

 -66فنآوری اطالعات -بخش پنجم :دولت الکترونیکی (تابستان )1382

 -95خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (جلد دوم) ( تابستان )1386

 -67منظرسازی -جنگلهای مانگرو (حرا) :بخش اول -کلیات (پائیز )1382

 -96خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (جلد سوم) ( تابستان )1386

 -68فنآوری اطالعات -بخش ششم :بازاریابی الکترونیکی (پائیز )1382

 -97معماری سبز( ،انرژی آفتاب در معماری) (پائیز )1386

 -69فنآوری اطالعات -بخش هفتم :شهرداری الکترونیکی (زمستان )1382

 -98معماری سبز( ،انرژی زمین گرمایی)(پائیز )1386

 -70فنآوری اطالعات -بخش هشتم :آموزش الکترونیکی (بهار )1383

 -99روند توسعه در خلیج فارس (نسخه چهارم) (پاییز )1386

 -71فنآوری اطالعات -بخش نهم :دانشگاه الکترونیکی  (بهار )1383

 -100ایران ترانزیت (بهار )1387

 -72فنآوری اطالعات -بخش دهم :سیستمهای اطالعاتی مدیریتی ساختمان

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

(تابستان )1383

(تابستان )1387

 -73فنآوری اطالعات -بخش یازدهم :دانشگاه الکترونیکی  (پائیز )1383

 -102روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش پنجم (تابستان )1387

 -74فنآوری اطالعات -بخش دوازدهم :مدیریت پروندههای الکترونیکی (زمستان

 -103روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش ششم (پائیز )1387

)1383

 -104بام سبز (پائیز )1387

فهرست نشريات منتشر شده

 -105احداث سامانههای گرمایش شهری (اردیبهشت )1388
 -106روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش هفتم (خرداد )1388
 -107بحران جهانی و چشمانداز آینده (تابستان )1388
 -108حمل و نقل همگانی (تابستان )1388
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نشریههای تخصصی منتشر شده بخشهای مختلف گروه بینالمللی

 -7تدوین كتاب راهنمای برنامهنویسی سه بعدی )1382( OpenGL

رهشهر

 -8ترجمه كتاب "تنظیم شرائط محیطی"

 -1بازارچه صنایع دستی در كوهپایههای شمال تهران (بخش شهر سالم) تیر

 -9ترجمه كتاب "چگونه هوای پاكیزه بكاریم"

ماه1374

 HSE -10در سفر()1385

 -2بهینهسازی خدمات پرواز (بخش شهر سالم) ـ  (دی ماه )1373

 -11با گیاهان آب را تصفیه كنیم

 -3بهینهسازی بار ترافیكی بزرگراهها (بخش شهر سالم) (دی ماه )1373

 -12نانوفناوری برای همه ()1387

 -4پارك انرژیهای نو (بخش شهر سالم) ـ  (شهریور ماه )1373
 -5استفاده از مولتی ویژن در مراكز پرتردد شهری (بخش شهر سالم)
(اردیبهشت ماه )1373
 -6سازماندهی كاركردهای بهینهی نمایشگرهای دیجیتالی (بخش شهر سالم)

است:

اسفند ماه 1372

 -1پروژههاي مشاركت عمومي-خصوصي در زيرساخت :يك راهنماي ضروري براي

 -7شهرك ترافیكی كودكان (بخش شهر سالم) ـ  (آذر ماه )1372

سياستگذاران

 -8پارك پویش :اندیشه سالم  /بدن سالم در شهرك فاطمیه منطقة  20شهرداری
تهران (بخش شهر سالم) ـ  (آذر ماه )1372
 -9پژوهش در تاریخچه ،مفهوم و سیر تحول "شهرسازی" و "شهر سالم"
در فرهنگ ایران واسالم (بخش شهر سالم) ـ  آبان ماه 1372
 -10اصول طراحی مراكز دیسپاچینگ (بخش انرژی) زمستان 1372
 -11تحلیل منطقهای سیالب در  حوضههای شمالی تهران (بخش عمران آب)
بهار 1373
 -12انتخاب محل و نوع سد براساس شرایط ژئومورفولوژی و ژئولوژی
(بخش عمران آب) زمستان 1372
 -13حقایقی در مورد شركتهای بزرگ (بخش تحقیق و توسعه) زمستان 1372

ضمنا کتابهای زیر توسط گروه بینالمللی رهشهر منتشر گردیده
است:
 -1بازنگری استانداردهای صنعت آب كشور با همكاری وزارت نیرو و سازمان برنامه
و بودجه ( 25جلد)
 -2صرفه جویی در انرژی ( 20جلد)
 -3ترجمه كتاب "سازه پاركینگهای طبقاتی" ()1372
 -4ترجمه كتاب "سازههای آبی" ()1373
 -5تدوین كتاب "خودآموز اتوكد )1373( "12
 -6ترجمه كتاب "برنامهریزی و طراحی هتل" در سال  76توسط سازمان برنامه و
بودجه چاپ و توزیع شد.
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كتابهای زیر نیز توسط گروه بینالمللی رهشهر در دست چاپ

