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شهريشهري و درونونقل مسافر برونتحليل حمل
 

 

 

 

 

 چكيده

وضوح مشخص  به شهریدرونو  شهریبرونمسافران  ونقلحملحاضر با پرداختن به وضعيت گزارش در 

 سال اخير تشديد شده است. همچنين با بررسي شرايط 10كه روند خودرومحوری در ايران طي شده 

كه كشور انگليس روند افزايش شود ديده مي شهریبرون مسافر ونقلحمل در پيشرفته كشورهای

كشور ايران روند خودرو محوری خود  حالي است كه سال تجربه كرده، اين در 50 خودرومحوری را طي

ريلي،  و هوايي سيستمتقويت  در كشورهای مورد مطالعه،رو ازاين تجربه كرده است. سال 10 را در بازه

و از طرفي با افزايش قيمت سوخت منجر به كنترل خودرومحوری و توسعه السير سريع قطارهای توسعه

 رشد به رو روند در اساسي تغييرات توانمي هادولت صحيح سياستگذاری بااند. همگاني شده ونقلحمل

، شهریوندر ونقلحملتقاضای  روزافزونگسترش جهان را شاهد بود. همچنين با  در محوری خودرو

همگاني منجر به بروز مشكالتي از قبيل  ونقلحملعدم پاسخگويي كامل به اين تقاضا از طريق 

شهرها، افزايش مصرف بنزين، كاهش كيفيت زندگي ی پيچيده و طوالني، آلودگي هوای كالنهاترافيک

هستند شهرهايي ندهد دو شهر تهران و مشهد دو نمونه از كالمطالعات نشان ميشهری و ... شده است. 

به دليل توسعه راه و معابر  اما ،اندتر بودهشهری موفقونقل عمومي دروندر توسعه حملهرچند كه 

شهرها ساير كالن. اندرا كاهش و خودرومحورتر شده ونقل همگانيشهری عمالً جذابيت استفاده از حمل

 .ها وضعيت بهتری برايشان متصور نيستو مراكز استان

 

 مقدمه

ی قلبي و عروقي ناشي از آلودگي هوا، مشكالت جسماني هاتعداد زياد تلفات ناشي از حوادث رانندگي، بيماری

روح و بيمحالت شهری گيری ی اجتماعي شهر و شكلهاناشي از عدم تحرک، عدم ارتباط مردم در عرصه

 .است ودرومحورانهی خهابرگرفته از سياست هويت، تخريب محيط زيست و ... تماماًبي

و نبود  شوندمي دادههمگاني سوق  ونقلحملاست كه همواره شهروندان به استفاده از  اين در حالي

رفتار عنوان نمود  بايد گردد در واقعمي ی بارز مطرحهاعنوان يكي از علت ههمگاني ب ونقلحملفرهنگ 

در  كه ایگونهه ب است گيرانو تصميم نسازامديران، تصميمشكل گرفته ی هامردم برگرفته از سياست

اند شهروندان عملكرد مطلوب و مثبتي را از خود بروز داده اصولي صورت گرفت،سازی تصميم ایهر زمينه

 ايم.شاهد پيامد و تبعات منفي ناشي از كنش اجتماعي بودهتصميمات بدون پشتوانه علمي بود و چنانچه 
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گيری ي نشان از يک تصميمونقلحملال مردم از اين نوع، شيوه توسعه مترو در شهر تهران و استقب

 ونقلحمليا اين امر )توسعه آال ؤدرست و اصولي و به تبع آن كاهش استفاده از خودرو شخصي است اما يک س

م؟! طي ساليان گذشته اقدامات زيادی در راستای حل ايعنوان يک راهبرد تاكنون دنبال نموده ههمگاني( را ب

، تقاطع، ها، پلها، كمربندیهانظير ساخت بزرگراهانجام شد  شهریبرونو  شهریدرونتردد در معابر  مشكل

شهری و بين ایجز رشد و گسترش دامنه ترافيک در محدوده شهری، حومه ایاما تا امروز نتيجه ، هاتونل

 در شهر طي ساليان گذشته صرفاً جاييجابه و تردد درخصوصريزی در واقع نوع نگاه و برنامه .نداشته است

 ونقلحملمكمل با  طور بهيكپارچه  ونقلحملدر اين مرحله رو ازاين ،دهدمي برتری خودرو بر انسان را نشان

 ونقلحملهمگاني در بستر شبكه و يكپارچه با  ونقلحملكند. توسعه مي غيرموتوری اهميت زيادی پيدا

خواهد  شهریبرونو  شهریدرونمسافری  ونقلحملمحوری و توسعه ثير بسزايي در كاهش خودروأت ایحومه

شهرها، شهرهای بزرگ، شهرهای متوسط و كوچک متفاوت است، كالن داشت. نوع اقدام در اين خصوص در

غيرموتوری، توسعه مسيرهای پياده و دوچرخه  ونقلحملشهرهای متوسط و كوچک هم اكنون بستر توسعه 

پذير باشد. ی موفقي در راستای كاهش خودرومحوری و ايجاد شهر زيستهاانند پايلوتتومي را دارا هستند و

ای جاده تلفات و هوا، ترافيک، سوانح سوخت، آلودگي مصرف خودرومحوری پيامدهايي همچون افزايش اصوالً

وايي و ، ريلي، هایهمچون جاده ونقلحملخواهد داشت، از طرف ديگر استفاده از شقوق مختلف را در پي

 ایهمگاني جاده ونقلحملی سفر، عدم تمركز و عدم هدايت اكثر سفرها در هادريايي متناسب با نوع و ويژگي

در اين گزارش به تحليل  .است نظر مد شهریبرونمسافر  ونقلحملريزی نيز از مواردی است كه در برنامه

محوری در اين شهرها كارها جهت كنترل خودروشهرها و با ارائه راهشهری كالنونقل مسافر درونكالن حمل

 جمله تهران و مشهد پرداخته شده است. ها ازو مراكز استان

 

 شهريبرونمسافر  ونقلحمل. 1

 كشور  شهريبرون ونقلحملمحوري در نمايي از روند پيشرفت خودرو. 1-1

دهنده مگاني و خودرو شخصي نشانه ونقلحملجا شده از طريق تعداد مسافر جابه شهریبرون ونقلحملدر 

 1396 تا 1385 از سال شخصي نقليه وسيله از افزايش استفاده و همگاني ونقلحمل از مردم كاهش استقبال

و اين به  است منجرشده (1396)تا سال  93 ميزان كه منجر به افزايش استفاده از خودرو شخصي به است

 شود، حملمي مشاهده 1گونه كه در نمودار است. همان كشور طي ساليان اخير شدن محورتر معني خودرو

، وضعيت صورت با ایجاده نفر ميليون 154)نفر  ميليون 232 ،1396 سال در كشور در )همگاني( مسافر

 خودرو . همچنين مسافراست هوايي( نفر ميليون 7/35 دريايي، ميليون 1/18، ريلي ونقلحمل ميليون 5/24

 ميليون 515 ميزان به 1392 نفر است كه در مقايسه با سال ميليون 850 ميزان به 1396 سال در شخصي

 ده است.كررا تجربه  اینفر، رشد قابل مالحظه
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 از مردم توان نتيجه گرفت استقبالمي شخصي خودروهای از استفاده رشد به رو روندبا بررسي 

همواره  شخصي نقليه وسيله از استفاده و يافته كاهش ی گذشتههاهمگاني طي سال مسافر ونقلحمل

 . است به عنوان شيوه برتر برای مسافران مطرح

 

 در كشور عمومي و شخصي()اي جادهوسايل نقليه  از استفاده روند. 1 نمودار

 .ایجاده ونقلحملسازمان راهداری و  مأخذ:

 

، نيز شاهد 2( در نمودار شهریبروني )ونقلحملهمگاني در كليه شقوق  ونقلحملبا بررسي سهم 

 1396درصد در سال  17به  1387درصد در سال  60همگاني از  ونقلحملكاهش چشمگير استفاده از 

همگاني خصوصاً ريلي را  ونقلحملاين در حالي است كه برنامه اول تا ششم توسعه، تأكيد بر توسعه  هستيم

 د.شونمي مشاهدهشده اني بررسي داشته است كه عمالً اين موضوع در بازه زم

 

 كشور در شهريبرون مسافرين كل جاييهجاب از( نفر اساس بر) عمومي ونقلحمل درصد سهم .2نمودار 

 
 .ایونقل جادهونقل و سازمان راهداری و حملطرح جامع حمل مأخذ:

1387 1388 1389 1390 1391 1392 1394 1395 1396

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

(سفرهای عمومي)تعدادمسافر جابجا شده درسطح كشور تعداد كل مسافر جابجا شده با خودرو شخصي

(با صورت وضعیت)مسافر جابجا شده 
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درصد  32كشور،  ونقلحمل جامع ی طرحهادهشود، بر اساس دامي مالحظه 3گونه كه در نمودار همان

با  1387و در سال است  1385در سال  شهریبرونجايي كل مسافرين ههمگاني در جاب ونقلحملاز سهم 

 درصد كاهش يافته است. 17به  1396درصد و در سال  29درصد كاهش به  3

 

ي و هوايي و ريلي( ايكل )جاده جاييهجاب از ر(اساس نف )بر عمومي ونقلحمل سهم .3 نمودار

 ونقلحملبر مبناي طرح جامع  1385سال -كشور )درصد( در شهريبرون مسافرين

 
 .همان :مأخذ

 

 1386-1396ساله  10ريلي در بازه  ونقلحمل سهم شودمي مشاهده ، 4نموداركه در  طورهمان

  .است ناچيز بسيار ایهجاد ونقلحملمسافر در مقايسه با  جاييبهجا از

 

 (درصد)     مسافركشور از ايجاده و ريلي ونقلحمل سهم .4 نمودار

 
 .ایونقل جادهو سازمان راهداری و حمل جمهوری اسالمي ايرانشركت راه آهن  خذ:أم

32

17

0

5

10

15

20

25

30

35

1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396

سهم جاده سهم ریلی



 

 ____________________________________________________________ 

  

 

5 

 1389 سال در ريلي مسافر حمل آمار ترينشود، بيشمشاهده مي 5 نمودارطور كه در همان

توان با قاطعيت نتيجه گرفت كه رويكرد مي هابوده است. در مجموع اين نمودار (نفر ميليون8/28)

 شده است. محورتر خودرو ونقلحمل

 

 جا شده در كشورهكيلومتر و تعداد مسافر جاب-روند رشد شاخص مسافر .5 نمودار

 
 .مي ايرانجمهوری اسالشركت راه آهن مأخذ: 

 

 شهري در كشورهاي منتخبونقل برونبررسي وضعيت حمل. 2-1

نيز در  2005قبل از سال  هاتوان دريافت ساير كشورمي (6 نموداربا بررسي كشورهای متعدد )اشاره شده در 

ح اين روند كنترل و اصال 2005اند، كه از سال با شيب بسيار كندی خودرومحورتر شده شهریبرون ونقلحمل

 ی وسيعي جهت جلوگيری از خودرومحوری طراحي شده است.هاگشته و برنامه

 1990سال از  25درصد طي  20تا  10بين  هاتوان ديد كه بجر موارد استثنا اكثر كشورمي در واقع

كه در كشور ايران ظرف  خودرومحورتر شده اند، در حالي %5تا  -%5سال گذشته بين  10و در  2014تا 

 محور شده است.خودرو درصد 25سال  10

 قطارهای قوی، ريلي و هوايي دارای سيستم 6 نمودارنكته قابل تأمل اينكه كشورهای اشاره شده در 

اما همچنان برای جلوگيری از  ،است دالر 2تا  5/1بوده و از طرفي قيمت سوخت السير سريع

هبرد مناسب نداشته باشند به سمت شود و چنانچه برای آن راريزی شدن بايد برنامهتر محورخودرو

رسد لزوم توجه به اين موضوع در ايران مي شوند. با اين شرايط به نظرمي محورتر شدن سوق دادهخودرو

 .است و بلكه حياتيتر كه بسياری از موارد باال را ندارد ضروری
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 شخصي در كشورهاي منتخبكيلومتر توسط خودرو -مقايسه شاخص مسافر .6 نمودار

 
Source: International Transport Forum 

 

و اند شدهتر خودرومحور شهریبرون ونقلحملی پيشرفته در هاد كه كشورشومي همچنين يادآور

 مثل داشته كاهش خودرومحوری اند، يانشده يا خودرومحورتر شهرهاكالن در شهریدرون ونقلحمل در

 است مانند لندن. بوده ثابت يا و آمستردام و برلين
 

 در انگلستان ونقلحملونقل مسافر )مسافر كيلومتر( به تفكيک هر شيوه حمل .7 نمودار

 
 

بين  شهریبرون جاييهجاب از همگاني ونقلحمل سهم تغيير در روند هستيم شاهد 8 نموداردر 

سال اتفاق  10محوری در كشور ايران طي در راستای خودرو انگليس ساله 50 انگلستان افت و ايران

 .استافتاده و اين موضوع قابل تأمل 
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 انگلستان و ايران شهريبرون جاييهجاب از عمومي ونقلحمل سهم تغيير روند مقايسه .8 نمودار

 
 . Transport Statistics Great Britainسازمان راهداری و  خذ:أم

 

 ارائه شده است: 9سال گذشته در نمودار  40در ادامه، روند مالكيت خودرو در انگلستان طي 

 

 سال گذشته 40روند مالكيت خودرو در انگلستان در  مقايسه .9 نمودار

 
Source: Transport Statistics Great Britain.  
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 يک ازای به( مايل) خودرو هر پيمايش متوسط 10 نمودارمصرف، در  ی كمهادر مورد توليد خودرو

 است:شده سوخت در ايالت متحده مالحظه  گالن

 

 متحده ايالت در سوخت گالن يک ازاي به( مايل) خودرو هر پيمايش متوسط .10 نمودار

 
Source: www.pewtrusts.org 

 

 :كردهيبريدی را به وضوح مشاهده  سوخت و برقي ودروهایخ توان توسعهمي 11 نمودارو همچنين در 

 

 هيبريدي سوخت و برقي خودروهاي روند توسعه. 11 نمودار

 Source: https://ipfs.io 
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 كشور شهريبرونونقل محوري در حملبندي از روند پيشرفت خودروجمع. 3-1

سال گذشته روند  10يابيم طي مي ی صورت گرفته درهاحليلعمل آمده از آمار و تهی بهابا بررسي

كاهش چشمگير  ایجاده ونقلحملريلي در مقابل  ونقلحملهمگاني خصوصاً  ونقلحملاستفاده از 

، در شودميي استفاده ونقلحملی هاترين شيوهداشته و خودرو هم اكنون به عنوان يكي از جذاب

 د:شومي ری در ايران به شرح زير بيانپژوهش حاضر علل پيشرفت خودرومحو

 (اصلي عامل سوخت قيمت) خورو از استفاده هزينه بودن پايين، 

 ميكّوكيفي لحاظ از ناكافي عمومي ونقلحمل، 

 مسيرها از بسياری برای ناوگان ريلي و هوايي فقدان، 

 (كيفيت -ظرفيت بعد از) كافي ایحومه قطار فقدان، 

 شهریبرون و شهریندرو ونقلحمل يكپارچگي عدم، 

 شهرها بودن محورخودرو، 

 يا سريع فوق قطارهای فقدان High Speed، 

 خودرو مالكيت ضريب افزايش، 

 همگاني ونقلحملجهت سفر با  مردم مالي قدرت افت. 

 خودرو .شود حفظ خودرومحوری روند كه داشت انتظار توانمي فعلي كشور شرايط با بررسي در

 خواهد داشت: پي در را زير پيامدهای شدن محورتر

 (1397سال در روز در ليتر ميليون 100از  بيش) سوخت مصرف افزايش، 

 هوا آلودگي افزايش، 

 شهریدرون ترافيک آن تبعبه و شهریبرون ترافيک افزايش، 

 ایجاده تلفات و سوانح تعداد افزايش. 

گ دنيا روند خوبي داشته همگاني در شهرهای بزر ونقلحمل شدطور كه در فصل قبل اشاره همان

ولي در  ،اندسال گذشته خودرومحورتر شده 15اكثر اين كشورها طي  كرد كهاست، اما بايد توجه 

 همگاني هستند. ونقلحملو در حال افزايش سهم  كردهاين روند را كنترل  شهریبرون ونقلحمل

 تغييرات توانمي هالتدو صحيح سياستگذاری با تنها 2017 سال گزارش در ITF1 بينيپيش به

 .كرد ايجاد جهان در محوریخودرو رشد به رو روند در اساسي

  

                                                 
1. International Transport Workers' Federation 
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 شهريمسافر درون ونقلحمل. 2

د، با بررسي شومي محوری يک مشكل جهاني بوده و طبيعتاً يک خطر بالقوه محسوبمشكل خودرو

 ونقلحمليب استفاده از جهت ترغريزی در ساير كشورها، با برنامه شهریدرون ونقلحملعملكرد 

 كامل مهار شده است.  طور بهی مختلف، خودرومحوری هاهمگاني و غيرموتوری به روش

كنترل توان تغييرات اساسي در مي هادولتصحيح  سياستگذاریتنها با  گونه كه اشاره شد،همان

 روند رو به رشد خودرو محوری در جهان ايجاد كرد.

 

 كشور  شهريدرون ونقلحملمحوري در ت خودرونمايي از روند پيشرف. 1-2

 در تهران شهريدرونمسافري  ونقلحمل.1-1-2

عمومي در چند دهه اخير  ونقلحملعنوان شهر پيشرو در توسعه  توان بهمي از آنجا كه شهر تهران را

عيت تهران، وض شهریدرون مسافر ونقلحملبا نگاه تحليل كالن نسبت به  گزارشدانست، در اين 

 . شودمي محوری اين شهر بررسيخودرو

مورد  1389تا  1384ی های مختلف در شهر تهران طي سالهاوضعيت سهم شيوه 12 نموداردر 

 توجه قرار گرفته است:

 

 تهران شهريدرونسهم اتوبوس واحد و مترو از سفرهاي  .12نمودار

 
 .نسالنامه آماری شهرداری تهرا خذ:أم

 

 شهریدروناتوبوس و مترو از سفرهای  ونقلحملمشخص است، سهم  12 نمودارگونه كه در همان

توان اين اتفاق مي BRTدرصد داشته است و با در نظر گرفتن توسعه مترو و  4/5تهران رشدی معادل 

 را مثبت ارزيابي كرد.
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سطح ی غيرهمهاو تقاطع هاپلنظير طول معابر،  هاساير شاخص 15تا  13های نمودارهمچنين در 

 یهازيرساخت شود روندمي در شهر تهران نمايش داده شده است، همان گونه كه مشاهده هاو بزرگراه

است. اين موضوع  بوده افزايشي تهران در گذشته یهاسال در شخصي نيز یهاخودرو برای يونقلحمل

 ستور كار مديريت شهری قرار داشته است و بهگويای اين است كه توسعه راه و معابر نيز همچنان در د

م كه اين اقدام ايعمومي و هم در ساخت راه و بزرگراه در شهر رشد داشته ونقلحملطور موازی هم در 

 د.شوميمنجر  به افزايش خودرومحوری در شهر

 

 (دستگاه) تهران سطحهمغير هايتقاطع و هاپل .13نمودار

 
 .همان خذ:أم

 

 (كيلومتر)    تهران شهر در معابر طول .14 نمودار

 
 .همان :خذأم
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 (كيلومتر)       تهران هايبزرگراه .15 نمودار

 
 .همان خذ:أم

 

 كسيتا تهران و سهم شهریدرون سفرهای از مسافری وانت و سواری های فوق سهمبر شكل عالوه

نمايش داده  17و  16های نمودارتهران طي بازه زماني فوق در  شهریدرون سفرهای از شخصي مسافربر

 شده است:

 

 تهران شهريدرون سفرهاي از مسافري وانت و سواري سهم .16 نمودار

 
 .همانخذ:أم
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 تهران شهريدرون سفرهاي از شخصي مسافربر تاكسي سهم .17 نمودار

 
 .: همانخذأم

 

 تهران شهريدرون سفرهاي از سرويس ادارات و بوسميني سهم .18نمودار 

 
 .همان خذ:أم

 

و سرويس  شهریدرون ونقلحملدر شبكه  1كنندهعنوان شبكه تغذيه بوس بهسهم ناوگان ميني

. در ادامه در (18نمودار) درصد كاهش داشته است 1/15معادل  1389تا  1384ی هاادارات طي سال

 مسافر جاييهتهران و جاب راني شهربوسميني و ناوگان خطوط ی تعدادهابه شاخص 18تا  16های نمودار

 اشاره شده است: بوسميني توسط انهيسال

 

                                                 
1. Feeder 
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 رانيبوسميني خطوط تعداد .19 نمودار

 
 .انهم خذ:أم

 

 تهران شهر رانيبوسميني ناوگان تعداد .20 نمودار

 
 .همان خذ:أم

 

 (نفر ميليون)    بوسميني توسط انهيسال مسافر جاييهجاب .21 نمودار

 
 .: همانخذأم



 

 ____________________________________________________________ 

  

 

15 

 را تحليل كرد: شهریدرونمسافر  ونقلحملی مختلف هاتواند تغييرات سهم شيوهمي در نگاهي كالن

 

 سرويس و بوسميني، مترو اتوبوس، شامل همگاني ونقلوضعيت حمل .22 نمودار

 
 .همان خذ:أم

 

ونقل همگاني بدتر شده است و سهم حمل 1389الي  1384های وضعيت خوردومحوری طي سال

ی هانيز سهم شيوه 23نمودار در  است. مشخص شده 22نمودار كاهش يافته است. اين وضعيت در 

ونقل سهم حمل 1397تا  1384از سال بر اين اساس نيز نمايش داده شده است.  1397در سال  ونقلحمل

 است.افزايش داشته  %7به ميزان  سهم تاكسي ، در حالي است كهكاهش يافته %15در تهران همگاني 

 

 1397 سال در ونقلحمل هايشيوه سهم .23 نمودار

 
 .ونقل ترافيک شهرداری تهرانگزارش معاونت حمل خذ:أم

 

مترو
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 در شهر مشهد شهريدرونمسافري  ونقلحمل .2-1-2

راستای  در توسعه را ترينشهری كه بيش -مشهد است. شهرشده بر شهر تهران كه در باال بررسي  عالوه

های لوضعيت سهم مد 26تا  24های نموداره است. در تحليل شد -است داشته همگاني ونقلحملتوسعه 

 مختلف در شهر مشهد ارائه شده است:

 

 مشهد شهر سفرهاي از شخصي مسافركش و تاكسي سهم .24 نمودار

 
 .سالنامه آماری شهرداری تهران خذ:أم

 

 شهدم شهر سفرهاي از اتوبوس سهم .25 نمودار

 
 .همانخذ: أم
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 مشهد شهر سفرهاي از شخصي نقليه وسيله سهم .26نمودار 

 
 .همان خذ:أم

 

مسافر درون شهر مشهد را به  ونقلحملی مختلف هاتواند تغييرات سهم شيوهمي در نگاهي كالن

 د: كرخالصه  27 نمودارصورت زير در 

 

 مشهد شهر در مسافر ونقلحمل مختلف هايشيوه سهم .27 نمودار

 
 .ونقل شهر مشهدهای حملآمارنامه خذ:أم

 

 كهدر حالي .باشد داشته عمومي ونقلحمل در را توسعه ترينبيش مشهد شهر تهران، از بعد شايد

 است. شده خودرومحورتر %22 مقدار به 1391 تا 1382 سال از اين شهر
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 ها شهرها و مراكز استانو نقل همگاني در ساير كالنملوضعيت ح. 3-1-2

 : زيرا بوده است، خودرومحوری رو به افزايش توان گفت روندمي نيز هاو مراكز استان شهرهاكالندر مورد ساير 

 از همگاني ونقلحمل ايجاد ندارند و در اقدام دست در وسيع سطح در با اولويت باال یهاپروژه 

 هستند.تر عقب خيلي مشهد و تهران

 هم نيستند. ناوگان قادر به جبران فرسودگي حتي و شده حذف اتوبوس خريد يارانه 

 با  و دهدمي رواج را محوریخودرو هاو مراكز استان شهرهاكالنساير  يونقلحمل یهاپروژه از زيادی تعداد

 تقليد از شهر تهران هستند. با ... و تعريض دوربرگردان، روگذر، زيرگذر، ساخت حال در سرعتي باال

 اصفهان، تبريز  جمله از شهرهاكالندر ساير  راهپياده ساخت مثل ایشايسته اقدامات برخي گرچه

 يكپارچه همگاني ونقلحمل با اما عموماً و ساير مراكز استان همچون رشت و همدان صورت گرفته است،

 .هستند ياست و شهروندان ناگزير به استفاده از خودرو شخص نشده

 

 كشور شهريدرونونقل محوري در حملبندي از روند پيشرفت خودروگيري و جمعنتيجه .2-2

كه به طور  ديدتوان ميهمگاني، خودرومحوری(  ونقلحمل) شهریدرون ونقلحملبررسي وضعيت  با

آنجايي كه  از ايم.همگاني و هم در ساخت راه و بزرگراه در شهر رشد داشته ونقلحملموازی هم در 

همگاني نيز از حد ظرفيت خارج  ونقلحملاست و از طرفي تر شخصي برای مسافران مطلوب ونقلحمل

ها در بخش گذاریالبته سرمايه .شوندمي شده، مسافران به استفاده از خودرو شخصي سوق داده

استفاده از سهيلگر شده و در واقع تمنجر به توسعه شبكه راه و بزرگراهي نقل تا حدود زيادی وحمل

شهرهای بزرگ و معابر را در امروزه نه تنها دهد كه تجارب دنيا نشان مي. خودرو شخصي بوده است

موتوری غير همگاني و ونقلحملی شهری را به نفع هادهند، بلكه معابر و خياباننمي توسعه هانآحومه 

 1.كنندمي باز طراحي

 

 ياس كالن با استفاده از تجربيات جهانيونقل مسافري در مقراهكارهاي حمل. 3

رفت از وضعيت ی برونهادر كشور و لزوم توجه به راه ونقلحملبا توجه به مشكالت موجود در زمينه 

، شهریبرونو  شهریدرون ونقلحملمسافر و بار در  ونقلحملفعلي و رسيدن به وضعيت بهينه در 

ی موردی مشابه هاكه در گزارشد شومطرح ميراهكارهای كالن متناسب با عمده مشكالت موجود 

زا بودن به چند دسته قابل تقسيم . راهكارهای ارائه شده از لحاظ درآمدزا و يا هزينهشده استتحليل 

 است: شدهشده و در مقابل هر راهكار نوع آن ذكر بندی كه به صورت زير دسته است

 

                                                 
1. Road Diet 
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 الزم دارند باال خيلي اول: مواردی كه بودجه نوع، 

 خواهندمي زياد( خيلي نه و كم خيلي نه) عادی نوع دوم: مواردی كه بودجه، 

 كند،مين مالي أآنها را ت تواندمي دولتيغير بخش و ندارد الزم دولتي نوع سوم: مواردی كه بودجه 

 ،دارد الزم دولتي كم بسيار بودجه يا

 درآمدزاست بلكه ندارد، الزم دولتي بودجه تنها كه نه نوع چهارم: مواردی. 

 تصويب درنگبي نوع سوم و چهارم راهكارهایتوان پيشنهاد داد كه های فوق ميحلبا توجه به راه

 شود.ريزی برنامه نوع دوم موارد اجرای برای و اجرا و

 بخشيتوان مي، دولت ودجهب بر كه در مورد نحوه توزيع بودجه قابل ذكر است اينكه عالوه اینكته

 زاراهكارهای هزينه اقدامات اجرای برایرا  شود،مي ( حاصل4راهكارهای درآمدزا )نوع  از كه درآمدی از

 .كرد ( استفاده1و نوع 2)نوع

 

 عنوان كلي( 5و راهكارها ) پيشنهادها. 1-3

 حل برای مشخص رهای، راهكاونقلحملرفت از وضعيت فعلي در زمينه به منظور ساماندهي و برون

مشخص به  راهكار 46 با كلي عنوان 5 كالن مقياس در شهریدرون و شهریبرون ونقلحمل مشكالت

 :قابل طرح استصورت زير 

 و هاسياستگذاری كليه تطبيق و مجلس و دولت در ونقلحمل بخش یهااستراتژی تصويب 

 ،هااستراتژی اين با اقدامات

 ایجاده ونقلحمل هزينه افزايش، 

 خودرو شدن خارج و خارجي و داخلي اعم خودرو قيمت افزايش كنترل بابت مناسب فرمول يافتن 

 ،(«پرهزينه خودرو از استفاده و ارزان خودور» ايده تحقق) يايسرمايه كاالی حالت از

 همگاني ونقلحمل رواج و توسعه راهكار 21 بسته اجرای و تصويب، 

 (موتورسيكلت و شخصي) موتوری اختصاصي خودروهای محدودسازی راهكار 22 بسته تصويب. 

 

 ونقل همگانيراهكار توسعه و رواج حمل 21بسته . 2-3

 مديريت سطح پيشنهادهاي. 1-2-3

 جامع طرح بر منطبق شهریبرون عمومي ونقلحمل توسعه و ايجاد یهاپتانسيل ترينمهم ييشناسا 

 (3كشور. )نوع  ونقلحمل

 (3)نوع  بزرگ و استاني مركز شهرهای برای مناسب همگاني ونقلحمل( های)سيستم انتخاب 

 برای( مناسب یهاون و بوسميني مانند) مناسب ظرفيتكم همگاني ونقلحمل( های)سيستم انتخاب 

 (3كوچک. )نوع  و متوسط شهرهای
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 سوخت بر بستن ماليات مانند) همگاني ونقلحمل يكمّوكيفي یارتقا برای پايدار درآمدهای ايجاد 

 اهميت .... (و شهریبرون و شهریدرون معابر عوارض از ناشي درآمد؛ همگاني ونقلحمل به كمک برای

 شخصي خودرو از استفاده جذابيت كاهش و همگاني ونقلحمل از استفاده جذابيت افزايش در بند اين

 (4)نوع  .است زياد بسيار

 بنيادين پيشنهادهاي. 2-2-3

 ساعات مداری؛مشتری اطمينان؛ قابليت شبكه، گستردگي) همگاني ونقلملح كيفيت مستمر یارتقا 

 رساني،اطالع بليت، نوع ها،ايستگاه راه، بين در بهينه توقف تعداد ناوگان، سرعت، نظم، سرفاصله، كار،

 پياده، و دوچرخه و تاكسي و همگاني ونقلحمل هایسيستم ساير با يكپارچگي و پيوستگي مهبه

، همگاني ونقلحمل از تربيش استفاده برای انگيزشي یهامسمكاني؛ پياده معابر اصالح ناسب،م فيدرهای

 .(2و... )نوع   ITSهوشمند  ونقلحمل سيستم و DRT جمله از افزارینرم يكپارچگي

 سهولت؛ شهروندان نياز با توسعه تناسب؛ شبكه ييجغرافيا گسترش)  همگاني ونقلحمل يكمّ توسعه 

 هاايستگاه وجود و شهریبرون با شهریدرون ونقلحمل سيستم مطلوب ارتباط و هاايستگاه به يدسترس

 تاكسي؛ شهریبرون اتوبوس و شهریدرون اتوبوس؛ آهنراه؛ مترو با شهرها داخل در مشترک یهاپايانه و

 .(3و...( )نوع  خودرو پاركينگ و

 بوی؛ ازدحام دافعه ايجاد از جلوگيری برای مسافر رپ مسيرهای در همگاني ونقلحمل ظرفيت افزايش 

 ونقلحمل ايجاد؛ ناوگان افزايش؛ BRT برای سبقت خط ايجاد) سرفاصله كاهش طريق از......  و امنينا؛ بد

 موارد اين همه البته....... (.  و مترو؛ تراموا به مثالًتر پرظرفيت سيستم به سيستم تغيير؛ موازی همگاني

 .(3گيرد )نوع  صورت بايد مطالعات انجام نبالد به

 نگهداری امر به مستمر و جدی توجه (Maintenance )ونقلحمل سيستم یاجزا كليه تعميرات و 

 و مركزی مديريت یهاسيستم؛ تبلي یهاسيستم؛ شبكه یهازيرساخت؛ هاايستگاه؛ ناوگان)  همگاني

 .(2)نوع  (فيدرها در اجزا اين همه و......  و هاتگاهايس به منتهي دوچرخه و پياده معابر؛ محلي

 نگرش حوزه پيشنهادهاي. 3-2-3

 همگاني ونقلحمل بر مبتني توسعه به جدی توجه (TOD) كاربری و ونقلحمل يكپارچگي ويژههب و 

 .(4غيردولتي )نوع  بخشگذاری سرمايه با آن اجرای و بزرگ شهرهای در زمين

 و ونقلحمل موضوع حذف و اسالمي شورای مجلس در «ونقلحمل يونكميس» ايجاد پيشنهاد 

 .(3عمران )نوع  كميسيون وظايف از آن یهازيرساخت

 خواهيم داشتنيدوست و جذاب را همگاني ونقلحمل همواره بلكه؛ كرد نخواهيم اكتفا فوق موارد به 

 با يا پياده و شوند جدا اشينشانم از خودروسوارها از تریبيش تعداد تا (Making Transit Fun) كرد

 .(3است( )نوع  مردم با انتخاب حق زيرا) بپيمايند را خود سفرهای ريلي سيستم يا اتوبوس
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 تغيير اين تا كند كمک تواندمي برندينگ و...(  و خدمات، ناوگان، ايستگاه، سيستم) خوب طراحي 

 (3. )نوع (Good Design and Branding Will Make This Change Happen) بيفتد اتفاق

 ريلي حمل پيشنهادهاي. 4-2-3

 برای ایحومه قطارهای مهم اصل 8 رعايت باای حومه قطارهای قوی و وسيع شبكه ايجاد و طراحي 

 ؛(1شهرها )نوع  به هاحومه از خودرو زيادی تعداد روزانه شدن سرازير از جلوگيری

 شبكه و كشور نقاط برخي برای شهری بين السيرسريع ريلي ونقلحمل یهاسيستم اجرای و طراحي 

 و ييخودرو شهریبرون سفرهای كاهش منظور به عالي كيفيت و باال ظرفيت با شهریبرون عادی ريلي

 ؛(1توريستي )نوع  شهرهای در تعطيلي اوقات در ازدحام و ترافيک ايجاد از جلوگيری

 برای دولتيغير بخشگذاری سرمايه یهانسيلپتا از. جمهوری اسالمي ايران آهنراه شركت استفاده 

 ؛(3)نوع  مورد اين در اقتصادی مدل تعريف و برداریبهره و تعميرات، نگهداری یهاهزينه كاهش

 برای دولتيغير بخشگذاری سرمايه یهاپتانسيل از. جمهوری اسالمي ايران آهنراه شركت استفاده 

 .(3)نوع  ... و اهكردن دوخطه و جديد یهاآهنراه ساخت

 توانانكم و سواريدوچرخه مداري،پياده حوزه پيشنهادهاي. 5-2-3

 پياده بر  مبتني توسعه به جدی توجه (POD) راستای در كوچک و متوسط و بزرگ شهرهای همه در 

 زير از يا سطحهم طور به معابر عرض از عابر یهاگذرگاه؛ روهاپياده) پياده معابر وضعيت بهبود و طراحي

؛ روشنايي؛ سازیكف؛ استانداردها رعايت؛ معبر عرض؛ شبكه تكميل نظر از...... (  و هاراهپياده؛ باال از يا

 فضاهای ايجاد؛ دوچرخه و همگاني ونقلحمل یهاايستگاه به منتهي نقاط؛ مجاور یهاكاربری؛ سبز فضای

 جهت در( مناسب یهاكاربری و زيباسازی، سبز فضای، تميزی) يونقلحملغير عوامل كليه و مكث

 ؛(2شهر )نوع  در رویپياده قابليت افزايش

 (3ارزان( )نوع  هزينه با) همگاني ونقلحمل هایايستگاه از بسياری حوالي در دوچرخه هایپاركينگ ايجاد، 

 همگاني ونقلحمل با حركتي و حسي معلوالن و سالمندان؛ ويلچر؛ دوچرخه حمل امكان كردن فراهم 

 و( مردم ساير از آن تفكيک عدم و موجود یهاسيستم از معقولي درصد در) شهریبرون و شهریدرون

 .(3افراد )نوع  اين برای شهر یهاسازیمناسب اصالح

 ساير. 6-2-3

 ایاجاره خودروی استفاده از جذاب و مطلوب سيستم واجر(Car Rental) زيبا، متنوع خودروهای با ،

 و (Car Sharing) اشتراكي خودروی سيستم رواج نيز و مناسب قيمت و متنوع یاهمدل

 Rejecting Car Owner) خودرو مالكيت ضريب افزايش از جلوگيری منظور به  (Carpooling)پيمایهم

Ship) شخصي خودروهای به معتاد افراد تا كندمي كمک حتي سيستم اين. آن كاهش حتي و (Old 
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Car - addicts)  ؛(4شوند )نوع  جذب همگاني ونقلحمل به سپس و سيستم اين به ابتدا هم 

 و نگهداری و توسعه برای دولتيغير بخشگذاری سرمايه یهاپتانسيل از هافرودگاه شركت استفاده 

 .(3)نوع  هافرودگاه مختلف یهابخش از برداریبهره

 

 و شخصي) وريموت اختصاصي خودروهاي محدودسازي راهكار 22 بسته. 3-3

 موتورسيكلت(

 نگرش حوزه پيشنهادهاي. 1-3-3

 انواع اجرای و ريزیبرنامه و طراحي مستمراً بايد؛ همگاني ونقلحمل يكمّوكيفي یارتقا و ايجاد با همزمان 

؛ نيکپيک) روزمره امور برای موتورسيكلت و شخصي خودوی از استفاده انگيزه كاهش جهت در هامحدوديت

 مثال: برای. گيرد صورت( دشونمي محسوب روزمره امور جزو......  و اورژانسي یهافعاليت؛ انوادگيخ تفريحات

 كاهش و همگاني ونقلحمل به آن درآمد اختصاص و شخصي خودروهای از استفاده هزينه افزايش 

 ؛(4سوخت )نوع  قيمت افزايش سياسي و اجتماعي امكانپذيری برای خودرو قيمت

 دوچرخه اتوبوس، نفع به ابرمع ظرفيت كاهش (Road Diet)  (3)نوع. 

 پياده انعابر با مرتبط پيشنهادهاي. 2-3-3

 دارغاچر یهاتقاطع حفظ مثل موتوری ونقلحمل ضرر به و هادوچرخه و انعابر نفع به تردد سازیآرام 

 ؛(3دوربين )نوع  و فشاری چراغ با پياده عابر یهاكشيخط افزايش و

 ؛(2كار( )نوع وكسب رونق و محوریپياده راستای در) استاندارد و گسترده هایاهرپياده ايجاد 

 برای محدوديت ايجاد و انعابر عبور ايمني و سهولت برای عريض معابر در پياده عابر جزاير ايجاد 

 ؛(3خودروها )نوع 

 ؛ روشنايي سازی؛كف؛ عرض نظر از روهاپياده اصالح طريق از شهرها در رویپياده قابليت افزايش

 قيمت به ولو.....  و ايمني افزايش؛ مناسب یهاكاربری نيمكت؛ نصب زيباسازی؛ و سبز فضای همواری؛

 .(3خودروها )نوع  برای محدوديت ايجاد

 پاركينگ با مرتبط پيشنهادهاي. 3-3-3

 یهاطرح رد همگاني ونقلحمل گيری نظر در با هاكاربری هایپاركينگ مينأت متفاوت ضوابط وضع 

 تجاری و مسكوني یهاساختمان در پاركينگ ايجاد كه نحوی به؛ مختلف مناطق در شهری عمران توسعه

 ؛(3كند )نوع  اختياری را عمومي ونقلحمل یهاايستگاه جوار اداری و

 با عمومي ونقلحمل با تبادل نقاط در مستقر سوارهایپارک از غير) تصاعدی و باال پاركينگ هزينه 

 ؛(3قانون )نوع  اعمال در جديت حتماً و( قبلي لعهمطا

 (3)نوع  ایحاشيه پارک برای زماني محدوديت ايجاد. 
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 اجرايي مديريت پيشنهادهاي. 4-3-3

 سفر زمان كاهش يا ظرفيت ايجاد به منجر اينكه مگر) هالينک اتصال عدم و جديد معابر توسعه عدم 

 ونقلحمل به جديد معابر از مناسبي ظرفيت يا شده جاداي جديد ظرفيت تمام و شود همگاني ونقلحمل

 ؛(4هستند )نوع  امستثن بزرگراهي ضروری یهالوپ و رمپ صرفاً البته(. شود داده همگاني

 فردی هر اينكه و... (  ، هازمان برخي در يا هميشه هامكان برخي از عبور برای) عوارض انواع وضع 

 ؛(4)نوع  بپردازد را ندكمي تحويل جامعه به آنچه هر هزينه

 خطوط اندازی راه HOV ؛،(3( )نوع هابزرگراه) معابر برخي در 

 ا هتقاطع در هااتوبوس حركت به دهي اولويت سيستم اجرای و طراحي(Bus Priority System)  ؛(3)نوع 

 ؛(4)نوع  شهریدرون بزرگراهيغير معابر در فراوان سرعت كنترل یهادوربين نصب 

 (4ساعت )نوع  در ترمكيلو 20 تا سرعت كنترل برای مدارس نزديكي در فراوان سرعت كنترل دوربين نصب. 

 مقررات حوزه پيشنهادهاي. 5-3-3

 ؛(4پليس )نوع  توسط انمتخلف با برخورد برای مقررات و قوانين دقيق و كامل اجرای 

 ؛(4)نوع  انمتخلف با برخورد تشديد برای مقررات و ضوابط مستمر بازنگری 

 خروج درگيری سخت فني، معاينه در گيریسخت و هاموتورسيكلت و خودروها بودن استاندارد لزاما 

 ؛(3كردن )نوع  شماره برای مجوز و كارخانه از موتوری خودروهای

 ؛(3و...( )نوع  باشد داشته ارتباط شده طي كيلومتر با ساليانه بيمه حق مثالً) بيمه ضوابط تغيير 

 ؛(3سيكلت )نوع  موتور برای هاكانم برخي عبور ممنوعيت 

 قوانين و مقررات تغيير با همراه) هاسيكلت موتور برای....  و مجاز سرعت ايمني، كاله از استفاده الزام 

 ؛(3قانون( )نوع  اعمال به مربوط

 اخذ و آموزشي هایكالس برگزاری و دوچرخه و موتور خودرو، رانندگي گواهينامه اعتبار زمان كاهش 

 .(3)نوع  گواهينامه تمديد برای نامتحا

 

 خالصه راهكارها. 4-3

در مواردی ممكن است راهكارهای پيشنهادی شبيه به همديگر و تكراری به نظر برسند، اما در واقع در 

و لذا تكراری  است اين گونه پيشنهادها زاويه نگاه به مسئله و طرح راهكار از حوزه آن مسئله متفاوت

 .است
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 خالصه راهكارهاي ارائه شده .1جدول 

 همگاني( ونقلحملراهكار توسعه و رواج  21)بسته  پيشنهادها حوزه رديف

1 

ي
ريت

دي
م

 

 طرح بر منطبق شهریبرون عمومي ونقلحمل توسعه و ايجاد یهاپتانسيل ترينمهم ييشناسا

 (3كشور )نوع  ونقلحمل جامع

 (3)نوع  بزرگ و استاني مركز شهرهای برای مناسب همگاني ونقللحم( های)سيستم انتخاب 2

3 
 یهاون و بوسميني مانند) مناسب ظرفيتكم همگاني ونقلحمل( های)سيستم انتخاب

 (3كوچک )نوع  و متوسط شهرهای برای( مناسب

4 

 بر بستن تماليا مانند) همگاني ونقلحمل يكمّوكيفي یارتقا برای پايدار درآمدهای ايجاد

 و شهریدرون معابر عوارض از ناشي درآمد؛ همگاني ونقلحمل به كمک برای سوخت

 كاهش و همگاني ونقلحمل از استفاده جذابيت افزايش در بند اين اهميت... ( : و شهریبرون

 (4است )نوع  زياد بسيار شخصي خودرو از استفاده جذابيت

5 

ن
دي

نيا
ب

 

 

 مداری؛مشتری؛ اطمينان قابليت شبكه، گستردگي) همگاني قلونحمل كيفيت مستمر یارتقا

 بليت، نوع ها،ايستگاه راه، بين در بهينه توقف تعداد ناوگان، سرعت، نظم، سرفاصله، كار، ساعات

 و تاكسي و همگاني ونقلحمل هایسيستم ساير با يكپارچگي و پيوستگي مهبه رساني،اطالع

 استفاده برای انگيزشي یهامسمكاني؛ پياده معابر اصالح ،مناسب فيدرهای پياده، و دوچرخه

 ونقلحمل سيستم و DRT جمله از افزارینرم يكپارچگي، همگاني ونقلحمل از تربيش

 (2و... )نوع   ITSهوشمند

6 

؛ شهروندان نياز با توسعه تناسب؛ شبكه ييجغرافيا گسترش)  همگاني ونقلحمل يكمّ توسعه

 شهریبرون با شهریدرون ونقلحمل سيستم مطلوب ارتباط و هاايستگاه به دسترسي سهولت

 شهریدرون اتوبوس؛ آهنراه؛ مترو با شهرها داخل در مشترک یهاپايانه و هاايستگاه وجود و

 (3و...( )نوع  خودرو پاركينگ و تاكسي؛ شهریبرون اتوبوس و

7 

 دافعه ايجاد از جلوگيری برای مسافر پر مسيرهای در همگاني ونقلحمل ظرفيت افزايش

 افزايش؛ BRT برای سبقت خط ايجاد) سرفاصله كاهش طريق از......  و امنينا؛ بد بوی؛ ازدحام

؛ تراموا به مثالًتر پرظرفيت سيستم به سيستم تغيير؛ موازی همگاني ونقلحمل ايجاد؛ ناوگان

 (3گيرد )نوع  صورت بايد مطالعات انجام دنبال به موارد اين همه البته....... (.  و مترو

8 

 سيستم یاجزا كليه تعميرات و( Maintenance) نگهداری امر به مستمر و جدی توجه

 یهاسيستم؛ بليط یهاسيستم؛ شبكه یهازيرساخت؛ هاايستگاه؛ ناوگان)  همگاني ونقلحمل

 در اجزا اين همه و......  و هاايستگاه هب منتهي دوچرخه و پياده معابر؛ محلي و مركزی مديريت

 (2)نوع  ( فيدرها

9 

ش
گر

ن
 

 ونقلحمل يكپارچگي ويژهه ب و (TOD) همگاني ونقلحمل بر مبتني توسعه به جدی توجه

 (4غيردولتي )نوع  بخشگذاری سرمايه با آن اجرای و بزرگ شهرهای در زمين كاربری و

10 
 ونقلحمل موضوع حذف و اسالمي شورای مجلس در «لونقحمل كميسيون» ايجاد پيشنهاد

 (3عمران )نوع  كميسيون وظايف از آن یهازيرساخت و

11 

 داشتنيدوست و جذاب را همگاني ونقلحمل همواره بلكه؛ كرد نخواهيم اكتفا فوق موارد به

 جدا ماشينشان از خودروسوارها از تریبيش تعداد تا (making transit fun) كرد خواهيم

 مردم با انتخاب حق زيرا) بپيمايند را خود سفرهای ريلي سيستم يا اتوبوس با يا پياده و شوند

 (3است.( )نوع 

12 

 اين تا كند كمک تواندمي برندينگ و...(  و خدمات، ناوگان، ايستگاه، سيستم) خوب طراحي

 Good design and branding will make this change) بيفتد اتفاق تغيير

happen)  (3)نوع 
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 همگاني( ونقلحملراهكار توسعه و رواج  21)بسته  پيشنهادها حوزه رديف

12 

ل
حم

ل
ونق

 
ي

ريل
 

 ایحومه قطارهای مهم اصل 8 رعايت باای حومه قطارهای قوی و وسيع شبكه ايجاد و طراحي

 (1شهرها )نوع  به هاحومه از خودرو زيادی تعداد روزانه شدن سرازير از جلوگيری برای

14 

 كشور نقاط برخي برای شهری ينب السيرسريع ريلي ونقلحمل یهاسيستم اجرای و طراحي

 سفرهای كاهش منظور به عالي كيفيت و باال ظرفيت با شهریبرون عادی ريلي شبكه و

 شهرهای در تعطيلي اوقات در ازدحام و ترافيک ايجاد از جلوگيری و ييخودرو شهریبرون

 (1توريستي )نوع 

15 

 دولتيغير بخشگذاری سرمايه یهاپتانسيل از. جمهوری اسالمي ايران آهنراه شركت استفاده

مورد  اين در اقتصادی مدل تعريف و برداریبهره و تعميرات، نگهداری یهاهزينه كاهش برای

 (3)نوع 

16 
 دولتيغير بخشگذاری سرمايه یهاپتانسيل از. جمهوری اسالمي ايران آهنراه شركت استفاده

 (3)نوع  ... و هاكردن دوخطه و جديد یهاآهنراه ساخت برای

17 

ده
پيا

 
ی،

دار
م

 
خه

چر
دو

 
ی

وار
س

 و 
 كم

ان
وان

ت
 

 در كوچک و متوسط و بزرگ شهرهای كليه در (POD) پياده بر مبتني توسعه به جدی توجه

 طور به معابر عرض از عابر یهاگذرگاه؛ روهاپياده) پياده معابر وضعيت بهبود و طراحي راستای

؛ استانداردها رعايت؛ معبر عرض؛ شبكه تكميل نظر از...... (  و هاراهيادهپ؛ باال از يا زير از يا سطحهم

 ونقلحمل یهاايستگاه به منتهي نقاط؛ مجاور یهاكاربری؛ سبز فضای؛ روشنايي؛ سازیكف

، سبز فضای، تميزی) يونقلحملغير عوامل كليه و مكث فضاهای ايجاد؛ دوچرخه و همگاني

 (2شهر )نوع  در رویپياده قابليت افزايش جهت در( مناسب یهاریكارب و زيباسازی

18 
 هزينه با) همگاني ونقلحمل هایايستگاه از بسياری حوالي در دوچرخه هایپاركينگ ايجاد

 (3ارزان( )نوع 

19 

 ونقلحمل با حركتي و حسي معلوالن و سالمندان؛ ويلچر؛ دوچرخه حمل امكان كردن فراهم

 از آن تفكيک عدم و موجود یهاسيستم از معقولي درصد در)شهریبرون و شهریروند همگاني

 (3افراد )نوع  اين برای شهر یهاسازیمناسب اصالح و(  مردم ساير

20 

ير
سا

 

 خودروهای با (Car Rental)ایاجاره خودروی استفاده از جذاب و مطلوب سيستم رواج

 Car) اشتراكي خودروی سيستم رواج نيز و ناسبم قيمت و متنوع یهامدل، زيبا، متنوع

Sharing) ييپيما هم و (Carpooling) مالكيت ضريب افزايش از جلوگيری منظور به 

 تا كندمي كمک سيستم اين. آن كاهش حتي و (Rejecting Car Ownership) خودرو

 سپس و سيستم اين به ابتدا هم (Old Car - addicts) شخص خودروهای به معتاد افراد

 (4شوند )نوع  جذب همگاني ونقلحمل به

21 
 و توسعه برای دولتيغير بخشگذاری سرمايه یهاپتانسيل از هافرودگاه شركت استفاده

 (3)نوع  هافرودگاه مختلف یهابخش از برداریبهره و نگهداری

 راهكار محدودسازی خودروهای اختصاصي موتوری( 22)بسته  پيشنهادها حوزه رديف

1 

ش
گر

ن
 

 و همگاني ونقلحمل به آن درآمد اختصاص و شخصي خودروهای از استفاده هزينه افزايش

 (4سوخت )نوع  قيمت افزايش سياسي و اجتماعي امكانپذيری برای خودرو قيمت كاهش

 (3)نوع  (Road diet) دوچرخه اتوبوس، نفع به معابر ظرفيت كاهش 2

3 

ط
رتب

م
 با 

ن
ري

عاب
 

ده
پيا

 

 یهاتقاطع حفظ مثل موتوری ونقلحمل ضرر به و هادوچرخه و عابران نفع به تردد سازیآرام

 (3دوربين )نوع  و فشاری چراغ با پياده عابر یهاكشيخط افزايش و دارغاچر

 (2كار( )نوع وكسب رونق و محوریپياده راستای در) استاندارد و گسترده هایراهپياده ايجاد 4

5 
 محدوديت ايجاد و عابرين عبور ايمني و سهولت برای عريض معابر در پياده برعا جزاير ايجاد

 (3خودروها )نوع  برای



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  ___________________________________________________ 

 

 

26 

 همگاني( ونقلحملراهكار توسعه و رواج  21)بسته  پيشنهادها حوزه رديف

6 

؛ روشنايي سازی؛كف؛ عرض نظر از روهاپياده اصالح طريق از شهرها در رویپياده قابليت افزايش

 ولو.....  و ايمني افزايش؛ مناسب یهاكاربری نيمكت؛ نصب زيباسازی؛ و سبز فضای همواری؛

 (3خودروها )نوع  برای محدوديت ايجاد قيمت به

ط 7
رتب

م
 با 

گ
ين

رك
پا

 

 در همگاني ونقلحمل گيرینظر در با هاكاربری هایپاركينگ مينأت متفاوت ضوابط وضع

 در پاركينگ ايجاد كه نحوی به؛ مختلف مناطق در شهری عمران توسعه یهاطرح

كند  اختياری را عمومي ونقلحمل یهاايستگاه جوار اریاد و تجاری و مسكوني یهاساختمان

 (3)نوع 

8 
 ونقلحمل با تبادل نقاط در مستقر سوارهای پارک از غير) تصاعدی و باال پاركينگ هزينه

 (3قانون )نوع  اعمال در جديت حتماً و( قبلي مطالعه با عمومي

9 

ي
راي

اج
ت 

ري
دي

م
 

 زمان كاهش يا ظرفيت ايجاد به منجر اينكه مگر) هالينک اتصال عدم و جديد معابر توسعه عدم

 جديد معابر از مناسبي ظرفيت يا شده ايجاد جديد ظرفيت تمام و شود همگاني ونقلحمل سفر

هستند  امستثن بزرگراهي ضروری یهالوپ و رمپ صرفاً البته(. شود داده همگاني ونقلحمل به

 (4)نوع 

10 
 هر اينكه و... (   ها،زمان برخي در يا هميشه هامكان برخي از عبور برای) عوارض انواع وضع

 (4بپردازد )نوع  را كندمي تحويل جامعه به آنچه هر هزينه فردی

 (3( )نوع هابزرگراه)معابر برخي در HOV خطوط اندازیراه 11

12 
 bus priority)  هاتقاطع در هااتوبوس حركت به دهياولويت سيستم اجرای و طراحي

system)  (3)نوع 

 (4)نوع  شهریدرون بزرگراهيغير معابر در فراوان سرعت كنترل یهادوربين نصب 13

14 
 ترمكيلو 20 تا سرعت كنترل برای مدارس نزديكي در فراوان سرعت كنترل یهادوربين نصب

 (4ساعت )نوع  در

15 

ت
ررا

مق
 

 (4پليس )نوع  توسط انمتخلف با برخورد  برای مقررات و قوانين دقيق و كامل اجرای

 (4)نوع  انمتخلف با برخورد تشديد برای مقررات و ضوابط مستمر بازنگری 16

17 
 درگيری سخت فني، معاينه در گيریسخت و هاموتورسيكلت و خودروها بودن استاندارد الزام

 (3كردن )نوع  شماره برای مجوز و كارخانه از موتوری خودروهای خروج

18 
...( )نوع  و باشد داشته ارتباط شده طي كيلومتر با ساليانه بيمه حق مثالً) بيمه ضوابط ييرتغ

3) 

 (3سيكلت )نوع  موتور برای هامكان برخي عبور ممنوعيت 19

20 
 و مقررات تغيير با همراه) هاسيكلت موتور برای....  و مجاز سرعت ايمني، كاله از استفاده الزام

 (3قانون( )نوع  اعمال به مربوط قوانين

21 
 آموزشي هایكالس برگزاری و دوچرخه و موتور خودرو، رانندگي گواهينامه اعتبار زمان كاهش

 (3گواهينامه )نوع  تمديد برای امتحان اخذ و
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