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 )3(بند  راهبردها و راهکارها

شامل تمام موارد سه  شیراز يونقل شهرمطالعات جامع حمل يسازهنگامبخش از گزارش پروژه به نیا

گزارش ابتدا  نیدر ا. ردیگیمطرح شده را در بر م يربندهایو تمام ز استشرح خدمات  3-3و  2-3و  1-3بند 

شوند. در ها مشخص میآن يریگهاي اندازهشده و سپس شاخص نیراهبردها و راهکارها تدو یابیهاي ارزروش

یقرار م یصورت کامل مورد بررسبه ردیمدنظر قرار گ دیمختلف با يهاکه در حوزه یکل يراهبردها تینها

 .ردیگ

 )1-3(بند تدوین روش ارزیابی راهبردها و راهکارها  
 يهادر سال شیرازشهر  تیجهت بهبود وضع یمختلف يراهکارها این مطالعات يرو شیپ يدر بندها

ونقل حمل ،یونقل همگانچون شبکه معابر، حمل یمختلف يهانهیراهکارها در زم نیکه ا شودیطرح ارائه م

که  یمختلف يوهایسنار ستیبایراهکارها م نیا یابیمنظور ارزاست. به لیقبنیازا يگریو موارد د يموتور ریغ

 دهیزبرگ يراهکارها وها،یسنار نیا سهیو پس از مقا ردیقرار بگ یراهکارها است مورد بررس نیا بیحاصل از ترک

ها از این طریق اثر راهکارهاي ارائه شده در هر حوزه در ترکیب با سایر حوزه انتخاب شود. یهر دوره زمان يبرا

 دهد. تري را ارائه میتر و قابل اطمیناننتایج دقیقشود و دیده می

ي راهبردهاي مختلف به اطالعاتی از قبیل روند اجرا و هانهیگزمقایسه  نهیزمي در ریگمیتصمبراي 

 :نیاز است. در اینجا دو مقوله مهم وجود دارد هاآندر تعریف  کاررفتهبه

 گیرند.استفاده قرار می مورد یابیارزکه در روند  1هاي ارزیابیالف) تکنیک

 شود.، انجام میاندنشدههایی که هنوز تمام که در مورد پروژه 2ب) انتخاب از بین ارزیابی پیش از ساخت

 دهد.ها را بعد از اجرا مورد ارزیابی خود قرار میکه پروژه 3هاي انجام شدهج) ارزیابی پروژه 
 

گیرد، تمایل افرادي که در ی مناسب مدنظر قرار میدهسیوسرونقل هاي حملدر پروژه کهنیابه دلیل 

ه است. هاي انجام شدگیرند بیشتر به سمت روش اخیر ارزیابی، یعنی ارزیابی پروژهونقل تصمیم میزمینه حمل

ونقل اطالعات شود طراحان در زمینه حمل، باعث میاندشدههایی که در گذشته اجرا اطالع از اثرات پروژه

هاي مشابه ی موجود را تغییر داده و به کمک اجراي پروژهدهسیسرو هاآنه دست آورند و بر اساس مفیدي ب

                                                   
1 Evaluation Techniques  
2 Priori Evaluation 
3 Expost Evaluation 
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 به حد مطلوب مورد نظر دست یابند.

ج شود و باید این نتایي تعیین میانهیگزاز هر  آمدهدستبههاي ارزیابی، روندي است که در آن مطلوبیت

د زیر مورد هاي یک گزینه موارشوند. براي تعیین مطلوبیت ارائه رندهیگمیتصماي قابل فهم و مفید، براي گونهبه

 :نیاز است

 ي شاخص مورد نظر.ریگاندازهتعریف معیار براي  -

 تخمین منابع مورد نیاز، زمان، هزینه و کسب منفعت، در هر گزینه. -

 ینه خاص.منظور تعیین یک سطح مطلوبیت براي آن گزها و منافع هر گزینه بهمقایسه هزینه -

یار ها در اختها و تعادل بین منافع و هزینهارزیابی، اطالعات مفیدي در مورد اثرات احتمالی ناشی از گزینه

ترین کار، تعیین اثرات منفی و مثبت هر گزینه و درجه و مقدار ، مهماساسنیبرادهد. قرار می رندهیگمیتصم

 این اهمیت خواهد بود.

گزینه و مقدار پول خرج  هرونقل بر اساس اثرات کمی ی در مطالعات حملارزیاب 1960و  1950تا دهه 

ا ر گرفتهصورتي گذارهیسرماي که بازگشت انهیگزشده یا به دست آمده از آن بوده است و بر این اساس 

ونقل توابع هدفی را در نظر گرفتند که اثرات طراحان حمل 1960شده است. در دهه بیشینه کند، انتخاب می

ي نیست. اثراتی مانند آلودگی هوا، مصرف انرژي، توزیع عادالنه منابع و ریگاندازهقابل  یراحتبه هاآناشی از ن

شده یا  ، دیگر، منابع مالی خرجاساسنیبراي نیستند. ریگاندازهقابل  یراحتبهتوسعه برابر اقتصادي مناطق که 

ي مورد توجه در ارزیابی هاپرسشفهرستی از  1–1جدول تنهایی مالك عمل نخواهد بود. در کسب شده به

 شده است. ارائهونقلی حمل هايطرح

ي ابتدا زیربرنامهها در روند . گزینهرودیمها به کار منظور تعیین مناسب بودن گزینهروند ارزیابی اغلب به

نامیده  3شوند. اولین قدم در این فرآیند، تحلیل نقص بحرانیو در نهایت ارزیابی می 2یش، سپس پاال1تعریف

 باشند و به اطالعات بیشتري در ریناپذامکانطور مشخص هایی که بهشود که به کمک این تحلیل گزینهمی

 د.شوننیاز نیست، مشخص می هاآنمورد 

ها اصل براي گسترش و بهبود مجموعه گزینه 4، 5(FTA)ونقل همگانی فدرال آمریکا سازمان حمل

                                                   
1 Define 
2 Refine 
3 Fatal flow 
4 Federal Transit Administration 
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 :دهدصورت زیر پیشنهاد میبه

 کند. تأمیناي تعریف شوند که اهداف مورد نظر را گونهها باید بهگزینه -

طور مستقیم جواب دهند و همچنین قابلیت ها باید یک حالت مشخص از هدف مورد نظر را بهگزینه -

 اهداف را نیز داشته باشند. ترگستردهبرآورد 

گیرد، تولید شوند و سپس از ها باید در یک روند که تمام مالحظات منطقی را در نظر میگزینه -

 هاي رقیب قرار گیرد.هاي تحلیل مناسب کمک گرفته شود تا تمرکز بر روي گزینهروش

به  ،رندهیگمیتصمرا براي ها ي از انتخاباگسترهاي ساخته شود که گونهها باید بهمجموعه گزینه -

 ونقل را نشان دهد.ها، منافع و دیگر اثرات حملوجود آورد و معموالً باید سطوح هزینه

 اي تعریف شود که تا حد ممکن رقابتی باشد.گونههر گزینه باید به -
 
 

 دهندارزیابی را شکل مییی که اساس روند هاپرسش -1–1جدول 
 پرسش عمومی شاخص ردیف

 1تناسب 1
 ي مورد نیاز است؟ریگمیتصمهاي مختلف براي چه اطالعاتی از اثرات گزینه -

 شود با اهداف مطرح شده اصلی تطابق دارد؟ها تحصیل میوسیله گزینهآیا اهدافی که به -

2 
برابري 

  2) (عدالت
 اعضاي جامعه چگونه است؟ها بین توزیع منافع و هزینه -

 ، متناسب نباشد؟آمدهدستبهبا منافع  هاآنهاي پرداختی توسط آیا گروهی از افراد وجود دارند که هزینه -

 کنند؟هاي مطرح شده نتایج مطلوب ما را تولید میآیا گزینه - 3ییکارا 3
 شود؟پروژه مرتفع میي و اهداف جامعه از طریق اجراي زیربرنامهي از اهداف ااندازهچه  -

 4کفایت 4
 کند؟هاي مطرح شده در حد مسئله بوده و در حد مورد انتظار مسئله را حل میآیا گزینه -

 ، وجود دارد؟شدنمطرحهاي دیگري براي آیا گزینه -

بازده  5
 5) (کارآمدي

 کنند؟منظور توجیه هزینه فراهم میها منافع کافی بهآیا گزینه -
 کند؟را توجیه می هانهیهزاضافه، آمدهدستبهها، آیا منافع اضافی در مقایسه با دیگر گزینه -

 6قابلیت اجرا 6
 ها وجود دارد؟آیا قابلیت سازمانی کافی (تجربه و نیروي کار) براي اجراي گزینه -

 شده، وجود دارد؟تعیین بنديزمانبر اساس  کردننهیهزکافی براي  اندازهبهآیا بودجه  -
 هاي مطرح شده مخالف باشند؟آیا گروهی وجود دارند که با گزینه -

7 
تحلیل 
 7حساسیت

 کنند؟ها وقتی فرضیات تحلیل تغییر کند، چگونه تغییر میشده براي گزینه بینیپیشاثرات  -
 احتمال اینکه این تغییرات رخ دهد، چه اندازه است؟ -

 
  

                                                   
1  Appropriateness  
2  Equity  
3  Effectiveness  
4  Adequacy 
5  Efficiency 
6  Implementation Feasibility 
7 Sensitivity Analysis 



   

 

 

 

 4صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 راهبردها و راهکارها -3

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401آبان ماه  18 01

 

هاي و گزینه مدیریت سیستم 1ي عدم انجام کارهانهیگزها باید حتماً شامل در ایالت متحده مجموعه گزینه

ي مانند بهبود در زمینه مسائل انهیهزونقل، شامل بهبودهاي کم هاي حملباشد. مدیریت سیستم 2ونقلحمل

. روند ارزیابی نه تنها احتیاج به ونقل استونقل همگانی و مدیریت تقاضاي حملی حملدهسیسروترافیک و 

بزرگ مقیاس دارد، بلکه باید بتواند اثرات ناشی از چنین  یرساختیزمشخص کردن اثرات ناشی از بهبودهاي 

ونقل همگانی و نوع عملکرد سیستم را نیز در نظر ی حملدهسیسروبهبودهاي کوچک مقیاسی مانند تغییر در 

 گیرد.

استفاده  PTV-Visumافزار هاي نرمها از خروجیاما در این مطالعات براي ارزیابی راهکارها و گزینه

 هیپا لیفا کیابتدا  PTV-Visumافزار سناریوها در نرم تیریمدزمان راهکارها و منظور ارزیابی همشود. بهمی

و  هیسال پا يبرا شیرازشهر و اطالعات ها است که مدل يانسخه نیآخر ل،یفا نیکه ا شودیدر نظر گرفته م

و ورود مشخصاتی  1–1شکل شده در داده سپس از طریق گزینه نمایش طرح در آن وارد شده است. يهاسال

 شود.چون نام و مسیر ذخیره فایل یک پروژه جدید براي مدیریت سناریوها ایجاد می
 

 
 ایجاد یک پروژه جدید جهت مدیریت سناریوها -1-1شکل 

 

                                                   
1  Do-nothing 
2  Transportation System Management (TSM) 
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شود. در این نمایان می 2–1شکل  پنجرهاز ایجاد پروژه جدید و یا بازنمودن یک پروژه موجود،  پس

گذارد. در برگه اول این هاي مختلفی وجود دارد که هر یک امکانات مختلفی را در اختیار کاربر میپنجره، برگه

توان تغییرات احتمالی مورد نیاز در فایل شده است، مینمایش داده 2–1ل شک) که در Base Settingپنجره (

پایه را اعمال نمود. ذکر این نکته الزم است که هر نوع تغییري که در این پنجره بر روي فایل پایه انجام بگیرد، 

 شود.اریوهاي تعریف شده اعمال میسن هیکلبر روي 

هاي مختلفی توان گزینهشده است مینمایش داده 3–1شکل ) که در Modificationsدر برگه سوم (

توان هر یک از راهکارهاي جهت اعمال تغییرات در شبکه را ایجاد نمود. به عبارت دیگر به کمک این برگه می

طور ونقل همگانی و سایر موارد را بهیر مسیرهاي حملپیشنهاد شده براي اصالح شبکه معابر، ایجاد و یا تغی

کلیک نموده و پس از وارد نمودن نام و سایر  جداگانه در این پنجره ایجاد نمود. به این منظور بر روي گزینه 

 PTV-Visumافزار توان در محیط نرمشود که پس از آن میمشخصات مورد نیاز، یک گزینه جدید ایجاد می

 د نیاز را اعمال نمود. تغییرات مور

توان برخی تغییرات شده، مینمایش داده 4–1شکل ) که در Procedure parameter setsدر برگه چهارم (

 هاي مختلفی در این زمینه ایجاد کرد.مورد نیاز در پارامترهاي محاسبات را وارد نمود و گزینه
 

 
 Visumافزار پنجره مدیریت سناریوها در نرم -2-1شکل 
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 برگه اعمال تغییرات در شبکه پایه در پنجره مدیریت سناریوها -3-1شکل 

 

 
 برگه اعمال تغییرات در پارامترهاي محاسبات -4-1شکل 
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توان شده است مینمایش داده 5–1شکل ) که در Scenariosدر برگه دوم پنجره مدیریت سناریوها (

مود و از این طریق سناریوهاي مختلف مورد سوم را با یکدیگر ترکیب ن برگهراهکارهاي مختلف ایجاد شده در 

توان راهکارهاي مختلفی اعم از تغییرات در شبکه معابر، تغییرات راحتی مینظر را ایجاد کرد. بدین ترتیب به

هاي هتوان گزینسایر موارد را با یکدیگر ترکیب نمود. همچنین در این پنجره می وونقل عمومی در شبکه حمل

 چهارم در هر یک از سناریوها را نیز وارد کرد. ایجاد شده در برگه

توان هر یک از سناریوهاي موجود را اجرا نمود و پس در این پنجره می بدین ترتیب با انتخاب گزینه 

وان تها را مشاهده و استخراج کرد. بدین ترتیب مینتایج تخصیص هر یک از گزینه از آن با انتخاب گزینه 

 هاي الزم انتخاب نمود. سناریوهاي مختلف را با یکدیگر مقایسه و بهترین گزینه را پس از بررسی
 

 
 هاي پیشنهاديبرگه ترکیب راهکارها و ایجاد سناریو -5-1شکل 
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ها و ها و روشبه آن یابیدست يهامطالعات، شاخص یفیو ک یاهداف کم نییتع 

 )2-3اقدامات (بند  شیپا يهاشاخص

شده توسط دانشگاه انجام شیراز شهريو ترافیک درون ونقلحملمطالعات جامع  سازيبهنگام در طرح

تدوین  شیرازها و دریافت نظرات کارشناسان مربوطه اهداف کمی و کیفی براي شهر نامهبا ارائه پرسش شیراز

العه دانشگاه شیراز، در واقع راهکارهاي دستیابی به اهداف شده در مطاز اهداف تدوین ه است. تعداديشد

ه به درستی در چنین از سایر اهدافی کهستند. در این مطالعه اهداف منطبق با این راهکارها تعیین شد. هم

جدول در  هاهاي دسترسی به آنمطالعه شیراز بیان شده بود، استفاده گردید. این اهداف و معیارها و شاخص

شود دسته کلی که هر یک شامل چندین هدف جزیی می 7نمایش داده شده است. این اهداف در قالب  1–2

 دهد.ها، اهداف کلی و جزیی نشان مینمودار درخت اهداف و رابطه بین ارزش 1–2 شکلتدوین شد. همچنین 
 

 هاهاي دسترسی به آناهداف مطالعات و شاخص -1–2جدول 
 شاخص معیار اهداف

1- 
ت

یس
ت ز

طرا
 خ

ش
کاه

طی
حی

م
 

صوتی و هاي کاهش آلودگی -1
 لرزشی

 از مقدار استاندارد بیشتر است هاآندر  یدرصد طول معابري که آلودگی صوت 
 ها از استاندارد بیشتر استجمعیت در معرض معابري که آلودگی صوتی آن 
 ها و مراکز خاصی که در معرض آلودگی صوتی قرار دارندتعداد کاربري 

 کاهش آلودگی هوا -2

 گازهاي  انتشار میزانCO، CO2، NOX  
 معلق ذرات انتشار میزان 
 است مطلوب هوا آلودگی میزان هاآن در که روزهایی تعداد 
 آلوده هواي معرض در جمعیت 

هاي بصري (دید کاهش آلودگی -3
 و منظر)

 ونقلحمل هايزیرساخت در هنر از استفاده میزان 
 شهري منظر بر ونقلحمل هايزیرساخت منفی اثرات میزان 
 است شده ارزشمند نواحی در دید ممانعت باعث که هاییزیرساخت تعداد 

   ونقلحمل اثر بر خاك و آب آلودگی میزان  هاي آب و خاك کاهش آلودگی -4

حفظ محیط زیست گیاهی و  -5
 جانوري

 ونقلحمل اثر بر شده قطع درختان تعداد 
 ونقلحمل اثر در شده تخریب سبز فضاي متراژ 
 ونقلحمل اثر بر خطر معرض در جانوري هايگونه تعداد 
 شهر در سبز فضاي سرانه 

2- 
ین

تأم
 

به 
ی 

رس
ست

د
ت

رص
ف

راد
ه اف

هم
ي 

 برا
ها

 

افزایش سهولت دسترسی به  -1
 ونقل همگانیسیستم حمل

 

 همگانی ونقلحمل هايایستگاه به منتهی روهايپیاده کیفیت 
 همگانی ونقلحمل هايایستگاه به دسترسی جهت رويپیاده زمان 
 جمعیت کل به اتوبوس هايایستگاه متري 400 فاصله در جمعیت نسبت 

ونقل بهبود ساختار شبکه حمل -2
 همگانی

 همگانی ونقلحمل با سفر زمان بر شخصی خودروي با سفر زمان نسبت 
 همگانی ونقلحمل سیستم مراتب سلسله کیفیت 
 مساحت بر همگانی شبکه طول نسبت 
 جمعیت بر همگانی شبکه طول نسبت  
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 هاهاي دسترسی به آناهداف مطالعات و شاخص -1–2جدول 
 شاخص معیار اهداف

افزایش تسهیالت مناسب براي  -3
 وانتتردد عابرین پیاده و کاربران کم

 توانکم کاربران جابجایی براي مناسب ناوگان درصد 
 پیاده عابر ویژه معابر تعداد  
 شبکه در بحرانی روهايپیاده درصد 
 نیستند مناسب روسازي داراي که یروهایپیاده درصد 
 توانکم افراد و پیاده عابران تصادفات درصد 
 پیاده عابران و توانکم کاربران تردد براي مناسب معابر درصد 

 کاهش طول سفرها -4
 شبکه در سفر طول متوسط 
 شبکه در سفر طول واریانس میزان 

بهبود کیفیت تسهیالت جانبی  -5
 ونقلسیستم حمل

 همگانی ونقلحمل هايایستگاه کیفیت 
 امکانات سایر و نیمکت و سرپناه داراي هايایستگاه درصد 
 پارکینگ تقاضاي به عرضه نسبت 
 مناسب کنترلی ادوات با تقاطعات تعداد درصد 
 عمومی و خصوصی ناوگان متوسط عمر 
 عمومی و خصوصی ناوگان درون تسهیالت و رفاهی خدمات 
 عمومی و خصوصی ناوگان ایمنی 
 ونقلحمل معابر شبکه ایمنی  
 حوادث به دهیپاسخ سرعت  

 بهبود ساختار شبکه معابر -6

 اقلیدسی فاصله به شبکه روي فاصله نسبت 
 شبکه هايکمان به هاگره تعداد نسبت 
 مقصد و مبدأ هر بین پذیرامکان مسیرهاي تعداد متوسط 
 مسیر ترینکوتاه سفر زمان برابر 3 حداکثر سفر زمان با 
 ارتباطی مراتب سلسله کیفیت 

به مسافران  رسانیاطالعافزایش  -7
 و رانندگان
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کاهش تعداد وسایل نقلیه فعال  -1
 در معابر

 خودروها سرنشین سرانه متوسط  
 همگانی ونقلحمل ناوگان هر توسط شده جابجا مسافر متوسط  
 روزانه سفرهاي کل به صبح اوج در شده، انجام سفرهاي تعداد درصد 
 برش خط در شده شمارش نقلیه وسایل تعداد 
 سفرها کل از دوچرخه و پیاده عابر سفرهاي سهم  
 موتوري هايپیک فعالیت میزان 
 انجام سفر با مرسوم طوربه که ...و تلفن اینترنت، توسط شده انجام هايفعالیت درصد 

 است شدهمی

ونقل کاهش هزینه سفر با حمل -2
 همگانی

 کرایه میزان  
 نقلیه وسیله با سفر زمان متوسط 
 همگانی ونقلحمل هايایستگاه در انتظار زمان متوسط 
 شبکه در هاانتقال تعداد متوسط 
 هاایستگاه به دسترسی براي رويپیاده فاصله متوسط 
 شبکه در انتقال زمان متوسط در کاهش درصد 
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 هاهاي دسترسی به آناهداف مطالعات و شاخص -1–2جدول 
 شاخص معیار اهداف

ونقل کاهش هزینه سفر با حمل -3
 خصوصی 

 پارکینگ قیمت متوسط 
 و سوخت مستقیم (عوارض، هايهزینه میزان (... 
 شهرداري عوارض میزان 

 کاهش مدت زمان سفرها -4
 سفر زمان متوسط 
 بحرانی معابر درصد 
 تقاطعات در تأخیر متوسط 

 همگانی ونقلحمل با شده انجام سفرهاي درصد افزایش  ونقل همگانیافزایش سهم حمل -5

 کاهش مخارج ناشی از تصادفات -6

 تصادفات از ناشی وارده مالی خسارت میزان 
 تصادفات اثر بر وارده تأخیر میزان 
 تصویري نظارت تحت معابر درصد 
 اورژانس و پلیس پوشش سطح 

  هاي ساختکاهش هزینه -7

هاي مدیریت، کاهش هزینه -8
 برداري و نگهداريبهره

 ناوگان عمر متوسط 
 همگانی ونقلحمل ناوگان توسط شده طی مسافت 
 شبکه روي بر شخصی نقلیه وسایل توسط شده طی مسافت 
 ونقلحمل هايزیرساخت به نقلیه وسایل برخورد میزان 
 روسازي مفید عمر 
 سفر هر ازاي به اداري هزینه متوسط 
 راه تجهیزات نگهداري و تعمیر ساالنه هزینه متوسط 
 سفر هر ازاي به اداري کارمندان تعداد 
 شهر (راهور) انتظامی نیروهاي تعداد 
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افزایش فرهنگ رعایت قوانین  -1
 راهنمایی و رانندگی

 کیلومتر -وسیله ازاي به تخلفات تعداد کاهش 
 ترافیک با رابطه در شده داده ترتیب آموزشی هايبرنامه تعداد  
 تخلفات و جرائم سنی توزیع 

کاهش تعداد تصادفات و تلفات  -2
 ناشی از آن

 شبکه در شده طی کیلومتر -وسیله ازاي به تصادفات تعداد 
 فوتی تصادفات درصد 
 مجروحین و متوفیان تعداد 
 تصادفات هزینه کل 
 اورژانس پوشش 

 ونقلحفظ امنیت سیستم حمل -3
 شبکه در قاپی کیف تعداد 
 تصویري نظارت تحت هايناوگان و معابر درصد 
 سفرها تعداد به پلیس کارمندان نسبت 

ونقل و بهبود قوانین حمل -4
  رانندگی 

 بهبود وضعیت معابر -5

 دارند نامناسب روسازي که معابري درصد 
 دارند مناسب هايپیاده روسازي که معابري درصد 
 هاچراغ و رانندگی و راهنمایی عالئم کیفیت 
 هندسی طرح مشکالت درصد و میزان 
 دارند راه حریم در مشکالتی که معابري درصد 
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 هاهاي دسترسی به آناهداف مطالعات و شاخص -1–2جدول 
 شاخص معیار اهداف
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افزایش تسهیالت مناسب براي  -1
 وانتتردد عابرین پیاده و کاربران کم

 

 توانکم کاربران جابجایی براي مناسب ناوگان درصد 
 پیاده عابر ویژه معابر تعداد  
 شبکه در بحرانی روهايپیاده درصد 
 نیستند مناسب روسازي داراي که یروهایپیاده درصد 
 توانکم افراد و پیاده عابران تصادفات درصد 
 پیاده عابران و توانکم کاربران تردد براي مناسب معابر درصد 

بهبود کیفیت تسهیالت جانبی  -2
 ونقلسیستم حمل

 همگانی ونقلحمل هايایستگاه کیفیت 
 امکانات سایر و نیمکت و سرپناه داراي هايایستگاه درصد 
 پارکینگ تقاضاي به عرضه نسبت 
 مناسب کنترلی ادوات با تقاطعات تعداد درصد 
 عمومی و خصوصی ناوگان متوسط عمر 
 عمومی و خصوصی ناوگان درون تسهیالت و رفاهی خدمات 
 عمومی و خصوصی ناوگان ایمنی 
 ونقلحمل معابر شبکه ایمنی  
 حوادث به دهیپاسخ سرعت 

افزایش فرهنگ رعایت قوانین  -3
 راهنمایی و رانندگی

 کیلومتر -وسیله ازاي به تخلفات تعداد کاهش 
 ترافیک با رابطه در شده داده ترتیب آموزشی هايبرنامه تعداد  
 تخلفات و جرائم سنی توزیع 

 بحرانی معابر درصد  کاهش شلوغی و ازدحام خیابان -4
 تقاطعات تأخیر متوسط میزان  

 بهبود وضعیت معابر -5

 دارند نامناسب روسازي که معابري درصد 
 دارند مناسب هايپیاده روسازي که معابري درصد 
 هاچراغ و رانندگی و راهنمایی عالئم کیفیت 
 هندسی طرح مشکالت درصد و میزان 
 دارند راه حریم در مشکالتی که معابري درصد 

به مسافران  رسانیاطالعافزایش  -6
 و رانندگان

 شریانی معابر طول کل به نسبت مسیر راهنمایی تابلوهاي کیفیت و تعداد 
 جاذب هايکاربري و ونقلحمل شبکه در اطالعات ارائه کیفیت  
 تابلوهاي تعدادVMS 
 هستند رسانیاطالع سیستم داراي که هاییایستگاه تعداد 
 هاآن واقعی مسیر ترینکوتاه سفر زمان با افراد واقعی سفر زمان اختالف میزان کاهش 

کاهش ازدحام و شلوغی در  -7
ل ونقو ناوگان وسایل حمل هاایستگاه
 همگانی

 اتوبوسرانی ناوگان بار ضریب 
 هاایستگاه در ظرفیت -حجم نسبت 
 شبکه در انتظار زمان کل میزان 
 مانندمی باز ناوگان به شدن سوار از ایستگاه در مسافران که دفعاتی متوسط تعداد 
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 هاهاي دسترسی به آناهداف مطالعات و شاخص -1–2جدول 
 شاخص معیار اهداف
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هاي بصري (دید آلودگیکاهش  -1
 و منظر)

 ونقلحمل هايزیرساخت در هنر از استفاده میزان 
 شهري منظر بر ونقلحمل هايزیرساخت منفی اثرات میزان 
 است شده ارزشمند نواحی در دید ممانعت باعث که هاییزیرساخت تعداد 

کاهش آسیب به بناها و میراث  -2
 فرهنگی و هنري شهر 

 شهر هنري و فرهنگی میراث بناها، به وارده هايآسیب تعداد  
 ونقلحمل اثر در شده جابجا جمعیت میزان 
 ونقلحمل اثر در شده منفصل محالت جمعیت 
 ونقلحمل تأثیر تحت ارزشمند هايبافت متراژ 

افزایش استفاده از نمادهاي  -3
هاي هنري بومی در سیستم

 ونقلحمل

 هستند ونقلحمل سیستم در بومی هنري نمادهاي داراي که هاییایستگاه درصد 
 سیستم به بومی هنري نمادهاي داراي که ونقلحمل با مرتبط هايسازه و هاپل درصد 

 هستند ونقلحمل

هاي کاهش آسیب به بافت-4
 ارزشمند تجاري و اجتماعی

 شهر هنري و فرهنگی میراث بناها، به وارده هايآسیب تعداد  
 ونقلحمل اثر در شده جابجا جمعیت میزان 
 ونقلحمل اثر در شده منفصل محالت جمعیت 
 ونقلحمل تأثیر تحت ارزشمند هايبافت متراژ 

افزایش تناسب و هماهنگی  -5
ونقل با اقلیم هاي حملسیستم
 شهري

 شهر اقلیم با همگانی ونقلحمل هايایستگاه تناسب میزان 
 شهر اقلیم با ونقلحمل تجهیزات و هاسازه تناسب میزان 
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بهبود ساختار شبکه حمل نقل  -1
 همگانی

 همگانی ونقلحمل با سفر زمان بر شخصی خودروي با سفر زمان نسبت 
 همگانی ونقلحمل سیستم مراتب سلسله کیفیت 
 مساحت بر همگانی شبکه طول نسبت 
 جمعیت بر همگانی شبکه طول نسبت 

کیفیت تسهیالت جانبی بهبود  -2
 ونقلسیستم حمل

 همگانی ونقلحمل هايایستگاه کیفیت 
 امکانات سایر و نیمکت و سرپناه داراي هايایستگاه درصد 
 پارکینگ تقاضاي به عرضه نسبت 
 مناسب کنترلی ادوات با تقاطعات تعداد درصد 
 عمومی و خصوصی ناوگان متوسط عمر 
 عمومی و خصوصی ناوگان درون تسهیالت و رفاهی خدمات 
 عمومی و خصوصی ناوگان ایمنی 
 ونقلحمل معابر شبکه ایمنی  
 حوادث به دهیپاسخ سرعت 

بهبود ساختار و توپولوژي شبکه -3
 معابر

 اقلیدسی فاصله به شبکه روي فاصله نسبت 
 شبکه هايکمان به هاگره تعداد نسبت 
 برابر 3 حداکثر سفر زمان با) مقصد و مبدأ هر بین پذیرامکان مسیرهاي تعداد متوسط 

 مسیر ترینکوتاه سفر زمان
 ارتباطی مراتب سلسله کیفیت 
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 هاهاي دسترسی به آناهداف مطالعات و شاخص -1–2جدول 
 شاخص معیار اهداف

 افزایش قابلیت اطمینان سفر -4

 سفر زمان واریانس میزان 
 رسندمی ایستگاه به موقع به که هاییاتوبوس درصد 
 روزانه سفرهاي کل به اوج در شده انجام سفرهاي درصد  
 مانندمی باز ناوگان به سوارشدن از ایستگاه در مسافران که دفعاتی متوسط تعداد  
 برابر 3 حداکثر سفر زمان با مقصد و مبدأ هر بین پذیرامکان مسیرهاي تعداد متوسط 

  مسیر ترینکوتاه سفر زمان
 حوادث به دهیپاسخ زمان متوسط  
 مقاصد و مبادي بین شده طی زمان کمترین برابر 3 از سفر زمان بودن بیشتر احتمال 

  مختلف
 سال یک در گرفتگی برف و گرفتگیآب زمان -معابر سطح 

کاهش اثرات محیطی بر  -5
 ونقلحمل

 برف و باران اثر بر سفر زمان افزایش میزان 
 است شده گرفته نظر در هاآن طراحی در محیطی اثرات که معابري درصد 
 محیطی عوامل اثر بر تقاضا تغییرات میزان 

رسانی به مسافران افزایش اطالع -6
 و رانندگان
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 ها (درخت اهداف)نمودار اهداف کلی، اهداف جزیی و ارتباط آن -1-2 شکل
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سطح در بردارند. مثالً احداث تقاطع غیرهم يادیز اریاحداث بس هاينهیونقل هزحمل هاياز پروژه ياریبس

همراه خواهد را به ییباال اریبس هاينهیهز شود،یدر زمان سفر افراد م تأخیرتقاطع که باعث کاهش  کیدر 

 ستمیبهبود س قیاز طر سطح رفاه عمومی نباال رفت هایی،پروژه چنین ترین اثر حاصل از احداثداشت. مهم

ه بسطح شبکه هم هايتقاطعم تما بایدعرضه و رفاه،  ستمیحداکثر کردن سبراي مثال  عنوانهعرضه است. ب

ست دصرف شده و رفاه به نهیهز نیاست که مرز تعادل ب نیسؤال مورد بحث ا سطح تبدیل شوند.تقاطع غیرهم

است؟  رپذیهیعرضه توج ستمیس يوساز و ارتقاکجا ساخت ات ست؟یچ يرگیمیتصم اریآمده کجاست و مع

 نمود؟  یبه معادل پول لیعامل را تبد نیتوان اچگونه می

درآمد حاصل از  ایو  یبازده زانیم خواهدیپرسش است و م نیبه دنبال پاسخ ا یو مال ياقتصاد یابیارز

 دهیفا -نهیهز لیمنظور از تحل نبدی. کند مشخصها آن بردارياجرا و بهره هاينههزی قبال در را هاپروژه ياجرا

 .شودیاده ماست، استف ياقتصاد هايیابیشناخته شده در ارز یکه روش

تعریف  ،هر کدام از سناریوها يهادهیو فا هانهیونقل الزم است هزحمل يهابراي ارزیابی اقتصادي پروژه

و کمی کردن تمامی اثرات ممکن سناریوها بر  يریگاندازه ،شوند. منظور از تحلیل هزینه و فایده يریگو اندازه

ها است. بر روي چنین تعریفی از هزینه و فایده تمامی متخصصین ها و مکانروي تمامی افراد در تمامی زمان

و فواید توافق نظر وجود  هانهیو تجمیع هز يریگتوافق دارند، اما ممکن است درباره چگونگی تعیین، اندازه

  :است زیرداراي اصولی به شرح  فایده -هزینه تحلیل. نداشته باشد

 تمامی اثرات مهم سناریوها باید مدنظر قرار گیرند. -

 ها است. تر از مقادیر مطلق آنتفاوت نسبی میان سناریوها مهم -

 هاست. تر از مقادیر حاصل جمع آنتوزیع اثرات خیلی مهم -

 مقادیر یکسان هزینه و فایده در آینده داراي ارزش کمتري نسبت به زمان حال است (اثر تورم).  -

یین تمامی تع تحلیل این هدف از. تحلیل هزینه فایده نشان داده شده است چهارچوب 2–2شکل  در

ها و بر روي تمامی نواحی حوزه اثر سناریو است. اگرچه اثرات سناریوها بر روي تمامی افراد، در طی تمامی زمان

داشته که فایده مخفی نگه -زیادي را در تحلیل هزینه يهایدگیچیر بسیار ساده است، اما پدر ظاه این شکل

  :به شرح ذیل است

ت، زیسونقل تأثیرگذار هستند، بلکه بر روي محیطسناریوها نه تنها بر روي سیستم حمل :اثرات -

 توسعه اقتصادي نیز اثرگذار هستند.  و کیفیت زندگی
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ن ن و شهروندان حیاتی هستند، بلکه اثرات سناریوها بر مسئوالاناریوها بر مسافرنه تنها اثرات س :افراد -

 محلی و دولت نیز مهم است. 

 .کندیاثرات سناریوها (از لحاظ نوع و اندازه) بر روي افراد با گذشت زمان تغییر م :زمان -
 

 
 فایده -هزینه چهارچوب تحلیل  -2-2شکل 

 

شود. با در نظر گرفتن موارد باال گزارش ارزیابی اقتصادي داراي ساختاري است که در ادامه توصیف می

 :شوندمی يبندمیاثرات سناریوها به دو بخش تقس

 و فواید) پایه هانهیالف) اثرات (هز

 و فواید) غیرپایه  هانهیب) اثرات (هز
 

 :شوندو فواید) پایه به سه بخش تقسیم می هانهیالف) اثرات (هز

سفر بسیار  تأثیر ،. این اثراتشودیها تمرکز ماثرات اولیه پروژه يریگدر این بخش بر اندازه :اثرات 

ه توان بمی عنوان مثال از این دستهونقل دارد. بهن و سیستم حملامستقیمی بر روي کاربران، مسافر

کاهش مسافت سفر اشاره کرد. در این بخش هم کاربران  و کاهش زمان سفر، کاهش مصرف سوخت

 . ردیگیونقل همگانی و هم خودروهاي شخصی مورد توجه قرار مسیستم حمل

ه عنوان شوند. بههاي عملکرد سناریوها ناشی میاثراتی هستند که از برخی دیگر از شاخص :اثرات ثانوی

هوا، تعداد تصادفات و آلودگی  يهاندهیآال مثال کاهش زمان سفر و کاهش مسافت سفر باعث کاهش
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 تمامی شهروندان . اثرات دسته دوم معلول اثرات دسته اول هستند. این اثرات به رويشودیصوتی م

 ونقل) تأثیرگذار است. (کاربران و غیرکاربران حمل

ستم حمل يهانهیهز ستقیم سی برداري بهره این بخش بر روي منابع پولی مورد نیاز براي اجرا و :ونقلم

مطالعات مهندسی، خرید  يهانهیعنوان مثال در این بخش هز. بهکندیونقل تمرکز مسیستم حمل

این اثرات معموالً متوجه متصدیان  .ردیگیتجهیزات، ساخت تعمیر و نگهداري و غیره مورد بررسی قرار م

 دولت است. ونقل شهري و حمل
 

غیر پایه هانهیب) اثرات (هز  ل شهرونقغیر از سیستم حمل ییهاستمیاثراتی هستند که بر س :و فواید) 

مدت . این اثرات در کوتاهکنندیو بسیار تدریجی عمل م گذارندیم تأثیر) شهري اقتصادها و مانند کاربري(

عنوان مثال با احداث معابر جدید، . بهکنندیو بروز م یافتهدر بلندمدت نمود  هستند ولیخیلی نامحسوس 

ین . بدیهی است که متخصصابدییدسترسی به برخی نقاط شهر بهبود و در نتیجه، قیمت زمین افزایش م

ها در شهر نیستند. ولی سناریوها بر ونقل با اجراي سناریوها به دنبال تنظیم نوع و ارزش کاربريحمل

 ها در بلندمدت اثرگذار خواهد بود. روي نوع و ارزش کاربري
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 هاي مختلفونقل بر افراد و گروهاثرات حمل -2–2جدول 
 واحد (ریال به) شاخص الیه دوم هزینه یا فایده الیه اول هزینه یا فایده نوع اثر اثر عمده بر  اثرات سناریو (راهکار)

 مستقیم کاربر اثر بر سفر

 ارزش زمان سفر

____________ 

 ساعت -نفر دستمزد ساعتی ناخالص شاغلین
 سفر -نفر کرایه کرایه

 ي مالکیتهانهیهز
 کیلومتر -خودرو بیمه و عوارض

 کیلومتر -خودرو استهالك (افت بها و ارزش)

 يبرداربهرهي هانهیهز
 کیلومتر -خودرو سوخت

 کیلومتر -خودرو (روغن، تایر، تعمیرات و ...) سایر

 غیرمستقیم جامعه اثرات ثانویه

 آلودگی هوا

Nox انتشار   کیلوگرم 
So2 انتشار   کیلوگرم 
Co انتشار   کیلوگرم 
Hc انتشار   کیلوگرم 

 تصادفات
 کیلومتر -خودرو تصادفات جرحی
 کیلومتر -خودرو تصادفات فوتی

 کیلومتر -خودرو تصادفات خسارتی
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 هاي مختلفونقل بر افراد و گروهاثرات حمل -2–2جدول ادامه 
 واحد (ریال به...) شاخص الیه دوم هزینه یا فایده الیه اول هزینه یا فایده نوع اثر اثر عمده بر...  اثرات سناریو (راهکار)

و منافع مستقیم  هانهیهز
 ونقلحمل

 مستقیم مسئولین شهري

 ي اولیهگذارهیسرما

 به نوع راهکار وابسته است. هزینه ساخت
 مترمربع قیمت زمین هزینه تملک اراضی

 به نوع راهکار وابسته است. هزینه مطالعات مهندسی
 به نوع راهکار وابسته است. هزینه خرید تجهیزات

 ي و نگهداريبرداربهره
 به نوع راهکار وابسته است. هزینه نیروي انسانی

 لیتر مصرف سوخت هزینه انرژي
 به نوع راهکار وابسته است. هزینه تعمیر و نگهداري

 غیرمستقیم جامعه ونقل همگانیسایر اثرات حمل
 کاربري زمین

 شدت توسعه کاربري زمین
 در اغلب منابع و مراجع به

 صورت کیفی بحث شده است.
 ارزش زمین
 قیمت توسعه

 تاریخی و فرهنگیي هابافت

 اقتصادي
 در اغلب منابع و مراجع به يامنطقهي وربهره

 دسترسی به مشاغل صورت کیفی بحث شده است.
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 )3-3مطالعه (بند  يراهبردها نیتدو 

 ونقل هوشمندتوسعه خدمات حمل يراهبردها نیتدو 

 ونقل هوشمندحمل يهاستمیس فیتعر -3-1-1

ي هاشبکه، طیف وسیعی از ابزارهاي مدرن براي مدیریت )ITS(هوشمند  ونقلحمل هايسیستم

ونقل هوشمند سه اساس ابزارهاي حمل .شودیمی به مسافران را شامل دهسیسروو همچنین  ونقلحمل

اطالعات،  ارائههماهنگی و  ، پردازش،آوريجمعاست.  3و یکپارچگی و هماهنگی 2، ارتباطات1شاخص، اطالعات

 .دهدیمل هوشمند را تشکیل ونقهاي حملقلب سیستم

 یجهانونقل هوشمند، بر اساس تعریف بانک هاي حملتعریف سیستم 

تجارت و حکومت در سراسر جهان، ساختار و عملکرد سیستم  هايقسمتشبیه به بسیاري از سایر 

، متحول شودیمنامیده  (IT) کامپیوتر و تکنولوژي ارتباطی که مجموعاً تکنولوژي اطالعات  لهیوسبه ونقلحمل

 )ITS(هوشمند  ونقلحمل هايسیستم، ونقلحملدر (IT) و دگرگون شده است. کاربرد تکنولوژي اطالعات 

 هايسیستم، آنالیز، استفاده و انتشار اطالعات در مورد دهیسازمان، آوريجمعکه توانایی  شودیمنامیده 

 .کندیمرا فراهم  ونقلحمل

د، نظیر کنیمرا فراهم  ونقلحملهوشمند یک پشتیبانی قوي از عملکرد سیستم  ونقلحمل هايسیستم -

 عمومی و غیره. ونقلحملمدیریت ترافیک، بررسی مکرر روسازي راه، مدیریت 

عمومی را ذخیره  ونقلحملي به دست آمده از سیستم هاداده تواندمیهوشمند  ونقلحمل هايسیستم -

کنند یا براي یمرا ارزیابی  ونقلحملبراي طراحانی که بهبود سیستم  اطالعات و ارزیابی کند که این

 کنند، مفید است.یمارزیابی  دیگران که وضع ایمنی جاده را

 یهنقل یلهوسهایی در داخل يتکنولوژهوشمند با به وجود آوردن یکسري از  ونقلحمل هايسیستم -

 شود.یمي و راحتی وربهرهموجب بهبود ایمنی، 

                                                   
1 . Information 
2 . Communication 
3 . Integration 
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 سیستممعماري  -3-1-2

باید در داخل یک معماري مشخص  مؤثرهوشمند براي توسعه و کاربرد  ونقلحمل هايسیستمخدمات 

از طریق ایجاد ارتباط بین  هاسیستمو با هماهنگی کامل بین اجزا، اجرا شود. یکپارچگی و هماهنگی در این 

منظور توزیع اطالعات عملیاتی و تخصیص . این ارتباطات بهدشویمایجاد  هابرنامه، خدمات و هازیرسیستماجزاء 

طورکلی معماري سیستم از دو بخش معماري . بهرندیگیمبهینه ظرفیت تأسیسات زیربنایی مورد استفاده قرار 

 .شودیمفیزیکی و معماري منطقی تشکیل 

 ونقل هوشمندحمل يهاستمیس يمفهوم معمار فیتعر -3-1-2-1

 :ل کانادا از معماري یک سیستم ارائه داده، عبارت است ازونقتعریفی که سازمان حمل

یین تع قاًیدقها شود. نیازمنديشود معماري گفته مییک سیستم ایجاد میبه چارچوبی که در قالب آن"

د که چه کنهایی باشد. معماري یک قابلیت بیان میچه قابلیت تأمینکنند که معماري بایستی متضمن می

بر  ها است وهایی را با هم تبادل نمایند. معماري موجودیتی مبتنی بر قابلیتم، چه دادههایی از سیستبخش

رغم گذشت زمان شود که معماري علیشود. چنین خاصیتی سبب میپایه تکنولوژي خاصی تعریف نمی

د چگونه بایپردازد، نه اینکه می چه باید انجام شودآنو کارا باقی بماند. معماري به تعریف  مؤثرهمچنان 

 ".انجام شود

صورت که در ارتباط با یکدیگر به شودیها گفته ماز سیستم ياهوشمند به مجموعه ونقلهاي حملسیستم

ها، پردازند. نخستین هدف این مجموعه از سیستمونقل میبه انجام وظایف متعددي در حوزه حمل خودکار

برداري از ظرفیت مفید شبکه قابلیت اعتماد، ایمنی و بهرهصورت افزایش ونقل بهافزایش کارایی شبکه حمل

هاي آتی از راه ریزيها و برنامهبینیمحیطی و کمک به انجام پیشاست و اهداف دیگر آن کاهش اثرات زیست

هاي هوشمند را در یک کالم، دانش ایجاد توان دانش سیستم. بنابراین، میاستها مند دادهثبت دقیق و نظام

ها براي رسیدن به اهداف بیان شده دانست. وظیفه هر عنصر در این شبکه، اي از جریان دادهسازي شبکهنهو بهی

به یک ساختار یکپارچه براي  يا. براي ایجاد چنین شبکهاستآوري، انتقال، انتشار و یا پردازش اطالعات جمع

شود. از سوي دیگر، می گفتهعماري منطقی تعریف نحوه اتصال اجزاء به یکدیگر نیاز است. به چنین ساختاري م

ه هاي پیشرفتکارگیري محصوالت و فناوريهر عنصر و یا یک مجموعه از عناصر همکار در معماري منطقی، با به

دهد. بر اساس این رویکرد، تعریف یک ساختار براي شناسایی اجزاء اصلی، تعیین وظیفه خود را انجام می

رسد. در دانش نظر میه ء و نحوه داد و ستد اطالعات بین اجزاء، ضروري بوظایف انجام شده توسط هر جز
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 هوشمند یاد ونقلهاي حملهوشمند از این ساختار با عنوان معماري فیزیکی سیستم ونقلهاي حملسیستم

وان عنهاي ارائه شده به کاربران را بهدر سطوح باالتر، سرویسونقل هوشمند هاي حملمعماري سیستمشود. می

پردازد. ها به یکدیگر میگیرد و به بیان وظیفه هریک از این اجزاء و نحوه اتصال آناجزاء سیستم در نظر می

 و استانداردها در معماري تدوین خدماتهاي روز دنیا به تعریف بسته توان با بررسی تکنولوژيعالوه بر این می

 :استف موارد زیر تر، معماري به دنبال تعریبه بیان روشن. شده پرداخت

آوري اطالعات عنوان مثال، جمعهوشمند هستند (به ونقلهاي حملتوابعی که مورد نیاز سیستم -

 ر).ترافیکی، یا درخواست تعیین یک مسی

عنوان مثال، تجهیزات میدانی اند (بههایی که در توابع مطرح شدههاي فیزیکی یا زیرسیستمموجودیت -

 )یا درون خودرویی

هاي فیزیکی به یکدیگر در قالب یک سیستم ها و اطالعات براي اتصال توابع و زیرسیستمهجریان داد -

 یکپارچه

 هوشمند ونقلهاي حملضرورت وجود معماري سیستم -3-1-3

هاي گسترده مبتنی بر دانش علوم هوشمند، همانند تمامی سیستم ونقلهاي حملبراي توسعه سیستم

افزار به بیان ساده، افزار گام به گام اجرا شود. مراحل مهندسی نرممکامپیوتر، نیاز است که اصول مهندسی نر

. بر اساس نوع استسازي، تست و اصالح، استقرار و نگهداري شامل گردآوري اطالعات، تحلیل، طراحی، پیاده

زار افهاي متفاوت در مهندسی نرممحصول و تجربیات توسعه دهندگان، این مراحل با استفاده از یکی از شیوه

 د.شونصورت مداوم دنبال میبه

هاي هوشمند نیز همانند هر سیستم دیگري بایستی درست و باکیفیت تولید شوند. سیستمی سیستم

درستی پوشش دهد و برآورده نیازهاي کاربران و ذینفعان سیستم را به قاًیکه اوالً، دق شودیباکیفیت خوانده م

در آینده برخوردار باشد. از نقطه نظر کاربردي،  روزرسانیبهپذیري براي توسعه و ، از قابلیت انعطافاًیکند و ثان

نامه بینی شده انجام شود و از برایجاد چنین سیستم با کیفیتی بایستی با صرف هزینه زمانی و مالی پیش

به ق و گام یپیروي دقجز شده تخطی نکند. بنابراین، براي توسعه یک سیستم با کیفیت راه دیگري بهتعیین

 .هاي طرح مربوطه میسر نیستافزار متناسب با ویژگیشده در مهندسی نرمگام از اصول تعیین

آوري اطالعات هاي هوشمند یک گام اولیه براي جمعگونه که بیان شد، در توسعه تمام سیستمهمان

 :شودپاسخ داده می موردنیاز است. در این گام ابتدایی، به سؤاالتی از قبیل آنچه در زیر آمده است
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 انداز و فایده انجام این پروژه چیست؟ چشم -

 پذیر است؟ آیا برآورده کردن چنین اهدافی شدنی و امکان -

 آیا بایستی سیستم را ایجاد نمود یا باید خریداري شود؟  -

هزار ریال است  10سازي چنین سیستمی چقدر است؟ از مرتبه هاي تولید و پیادهبرآورد نسبی هزینه -

 هزار ریال؟ 100یا 

 اي را دنبال کنیم یا نه؟ آیا انجام چنین پروژه -
 

هاي سیستم به دقت شود، تمامی نیازمنديدر این فاز، یک تخمین دقیق انجام نمیباید توجه داشت که 

شود. آنچه در این فاز مدنظر است تنها مبین ریزي براي انجام پروژه تعریف نمیشوند و یک برنامهتعریف نمی

پذیر اي انجامطورکلی چنین پروژهاین مسئله است که انجام تحقیقات بیشتر براي پروژه منطقی است یا به

ان آیا ذینفع"اگر بخواهیم هدف از این فاز را تنها در یک جمله بیان کنیم، در این فاز به این سؤال که  .نیست

شود. پاسخ داده می "تحقیقات بیشتر مفید است؟ انداز پروژه توافق اولیه دارند و آیا انجامپروژه بر روي چشم

تر شدن این زمان، هدف آن از دست غالباً این فاز به بیشتر از یک هفته زمان احتیاج ندارد و در صورت طوالنی

معروف است، به زمانی کمتر از زمان  مواردي، این فاز که به فاز شروع الزم به ذکر است که حتی در. رودمی

دهنده پروژه از پیش توافق کردههاي) سفارشعنوان مثال، در صورتی که سازمان (سازماندارد. بهمعمول نیاز 

هندگان و دکه توسعه این سیستم از دید توسعه  طور حتم انجام شود و یا در حالتیاي بهاند که چنین پروژه

 )سازي شده استدهتر پیایعنی سیستم مشابه آن پیش. (پذیر استطور حتم امکانمهندسان آن به

هاي هاي بیشتر بر روي پروژه گرفته شد، زمان آن است که نیازمنديپس از اینکه تصمیم به انجام پژوهش

طور گستردهها و شرایطی است که سیستم یا بههاي سیستم، قابلیتسیستم تعریف شود. منظور از نیازمندي

شود، با وضوح بین موردنیاز است، یافته می قاًیر، آنچه دقها را برآورده نماید. براي این کاتر پروژه، باید آن

. درواقع، با طی فرایند معماري شودیو در نهایت، ثبت م ردیگیاعضاي تیم توسعه و مشتري مورد بحث قرار م

ک هاي یدهی و دنبال کردن نیازمنديبه دنبال یک روش سیستماتیک براي یافتن، مستندسازي، سازمان

هاي سیستم و نحوه پاسخگویی سیستم به این نیازها، در فازهاي تحلیل عریف دقیق نیازمنديسیستم هستیم. ت

شود که ازجمله نخستین فازهاي توسعه یک سیستم هوشمند هستند. فاز طراحی و طراحی سیستم انجام می

حی، تأکید بر کند و در طول انجام فاز طراهاي مطرح در حوزه مسئله تأکید میبر یافتن مفاهیم و موجودیت

دهنده سیستم و یافتن پاسخ این سؤال است که این واحدها چگونه براي ارضاء تعریف واحدهاي تشکیل
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 .کنندها با یکدیگر همکاري مینیازمندي

 :توان چنین برشمردبنابراین، ضرورت تعریف معماري را می

 صورت دقیق و جامعهاي سیستم بهتعریف نیازمندي -

 منظور برآورده سازي نیازها ها بهم و ارتباط میان آنتعریف واحدهاي سیست -

هاي دهی و دنبال کردن نیازمنديدنبال کردن یک روش سیستماتیک براي یافتن، مستندسازي، سازمان -

 وزرسانیربهکه برقراري ارتباط با مشتري در طول توسعه سیستم و نیز، اصالح و نحويیک سیستم به

  [1]. ه میسر باشدسیستم در آینده به نحو بهین

 ونقل هوشمندهاي حملمعماري ملی سیستم -3-1-4

با دقت در دستاوردهاي جهانی و مسیر پیموده شده توسط سایر کشورها مشخص است که آنچه به مسائل 

نقش جامع و قاطع آن در کلیه سطوح زندگی است تا جایی که در فرآیند توسعه  ،بخشدونقل اهمیت میحمل

رفاه  ونقل واقتصادي و اجتماعی کشورها، همبستگی مستقیم و مثبتی میان توسعه و بهبود سیستم حمل

یک عنصر مشترك  عنوانونقل بهاجتماعی با دستیابی به نرخ رشد اقتصادي بیشتر وجود دارد. سیستم حمل

اي ونقل جادهاقتصاد تمامی کشورهاي جهان داراي مسائل اساسی بسیاري با وجوه یکسان در حوزه حمل در

ونقلی همواره دربرگیرنده و اهداف حمل تأمینهاي کالن معمول در راستاي گذاريرو سیاستاست. ازاین

 .با قابلیت توسعه کاراست زیستونقل روان، اقتصادي، راحت، ایمن، سازگار با محیطمتضمن اهدافی چون حمل

هاي جدید هاي اساسی است که کاربرد فناوريونقل هوشمند یکی از گامهاي حملمعماري ملی سیستم

ونقل هوشمند هاي حملکند. معماري ملی سیستمها را تسهیل میونقل و قابلیت همکاري زیرسیستمدر حمل

ونقل هوشمند هاي حملسازي سیستمي و یکپارچهریزساختاري کلی و مشترك براي تعریف، طراحی، برنامه

دهنده هاي تشکیلسازد، چارچوبی که ضمن بررسی، شناخت و تعریف اجزاء و بخشدر سراسر کشور فراهم می

ونقل هوشمند، بیانگر جایگاه، نقش، ارتباطات و اتصاالت میان هر جزء با سایر اجزاء است. هاي حملسیستم

توسعه ونقل هوشمند در کشورهاي درحالهاي حملهاي سیستمه راهبردي فناوريتدوین معماري ملی و توسع

 :ازجمله .شودها چالش پذیر تواند به واسطه برخی محدودیتازجمله ایران می

 یافتگی در روابط مکانیزه سازمانیتوسعه ن -

 حدودیت در بخش انفورماتیک و مخابرات در کشورم -

 بودجه تأمینشدید در  يهاتیمحدود -
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 ریز از اتوماسیون در مواجه با افزایش نرخ بیکاريگ -
 

شود، ونقل برداري کارآمد و توسعه مطلوب سیستم حملتواند مانعی در بهرهفوق گرچه می يهاتیمحدود

سازد. می یافته در راستاي بهبود، توسعه و ارتقاء سیستم فراهماما از سویی مزیتی در قیاس با کشورهاي توسعه

ال ه در حقیمت است اما دستاوردهاي پیشگامان توسعه براي کشورهایی کواره دشوار و گرانپیشگام بودن هم

ور طبه ،ونقل خود هستندونقل هوشمند در صنعت حملهاي حملمعرفی فرآیندهاي توسعه سیستمشروع به 

پذیري و التزام توجیه توان ازجمله عوامل مؤثر درتر است. موارد زیر را میصرفهبه تر و مقرونقابل توجهی آسان

د ونقل هوشمنهاي حملهاي سیستمتوسعه مبتنی بر تدوین چارچوب معماري و الگوي توسعه راهبردي فناوري

 :در کشورهاي در حال توسعه همچون ایران برشمرد

ونقل هوشمند در حال حاضر از بعد قیمت، در دسترس بودن، قابلیت هاي حملتجهیزات و سیستم -

تري نسبت به گذشته قرار دارد. این امر تا حدي از نتایج توسعه آمدي در وضعیت مطلوباطمینان و کار

. از استونقل هوشمند هاي حملبازار و ارتقاء تجربه در ساخت محصوالت و خدمات در حوزه سیستم

 .دآورخطا در قیاس با کشورهاي پیشگام فراهم می و رو فرصتی مغتنم براي توسعه به دور از آزموناین

طور مستقل با سرعتی روزافزون در حال گسترش کنولوژي ارتباطات مانند تلفن همراه و اینترنت بهت -

 هايزیرساختگذاري قابل توجه در هاي کاربردي بدون نیاز به سرمایهاست. همچنین توسعه برنامه

یریت خدمات حملسازد تا راهکارهاي گسترده و کاربردي در بهبود مدارتباطی این امکان را فراهم می

 .ونقلی فراهم آورد

فیزیکی در توسعه شبکه خطوط حمل هايزیرساختزمان با ارتباطی هم هايزیرساختمکان نصب ا -

ونقل تري در راستاي توسعه پایدار صنعت حملصرفهبه ونقلی در کشورهاي در حال توسعه شرایط مقرون

 .کاهدها میکاريآورد و از دوبارهرا فراهم می

ونقل هوشمند در کشورهاي هاي حملهاي سیستمتدوین سند معماري ملی و توسعه راهبردي فناوريدر 

در حال توسعه، الزامی به آغاز فرآیند طراحی از نقطه صفر نیست. دستاوردهاي سایر کشورهاي پیشرو و تجارب 

ونقل هوشمند در هاي حملهاي مبتکر سیستمها و سازمانگشاست. کما اینکه دولتخبرگان در تحقق امر راه

شان همکاري و کشورهاي پیشرو و توسعه یافته، معموالً با کشورهاي در حال توسعه براي ایجاد معماري ملی

عنوان معماري مرجع، الگوي مناسبی جهت نمایند. از سویی انتخاب یک معماري پیشرو بهها کمک میبه آن

هاي سازي شده و در نهایت کاهش هزینهتر به مدل بومیهاي کشور، دستیابی سریعتطبیق آن با نیازمندي
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ورت صها، نقطه شروعی را براي تدوین و توسعه معماري سیستم بهتدوین و توسعه آن است. تمام این فرصت

 .سازدگام فراهم می به گام

قل هوشمند ونهاي حملهاي سیستمبرداري از فناوريکارگیري و بهرهر کشور ایران در راستاي توسعه بهد

صورت پراکنده و غیرمتمرکز در هایی براي رفع برخی از معضالت و مشکالت موجود در این صنعت بهتالش

صورت مقطعی انجام شده است اما هیچاي بهونقل جادهشهرها و نیز در سازمان راهداري و حملبرخی از کالن

ضمن ارائه یک سند ملی، راهکارهاي الزم در این طرح کالن ملی  .کندیک از چارچوب منسجمی تبعیت نمی

د. این سند به شوشهري ارائه میشهري و برونهاي درونها و خدمات مربوطه در حوزهبراي یکپارچگی سیستم

ر آن، زمینه افزایش قدرت علمی، فناوري ایران در سطح خاورمیانه و د بینی شدههمراه استاندارهاي پیش

سازد. متأسفانه معماري ونقل هوشمند را فراهم میهاي حملحوزه سیستم المللی درتوسعه بازرگانی بین

صورت جدي شکل نیافته، در حالی که ونقل هوشمند در هیچ یک از کشورهاي خاورمیانه بههاي حملسیستم

این مهم زیرساخت اساسی براي تجارت آسان، مسافرت و مبادالت علمی و فرهنگی میان این کشورهاست. بر 

با توجه به فراگیر شدن . تواند نقش اول در این حوزه را به خود اختصاص دهدایران می ،ین دیدگاهاساس ا

ونقل هاي حملآن بر افزایش ایمنی و تسهیل کاربري سیستم تأثیرونقل هوشمند و هاي حملمباحث سیستم

ستاوردها به کشورهاي هاي انتقال دتوسعه، فرصت و با توجه به مجاورت کشور ایران با کشورهاي در حال

تواند در افق این طرح فراهم شده و یکی از اهداف این طرح کالن ملی پیشرو بودن در دستیابی به می جوارهم

 .اي استدستاوردهاي نوین جهانی و اشاعه آن در سطح ملی و منطقه

 :ونقل هوشمند شامل سه الیه استهاي حملماري ملی سیستممع

ونقل هوشمند در قالب هاي حملهاي درگیر در حوزه سیستمکه در آن سازمان الیه سازمانی :الیه اول

 .پردازندیک همکاري مشترك به فعالیت می

هاي مختلفی که وزارت ارتباطات براي ارائه ها و برنامهالیه ارتباطی است که در آن با سیاست :الیه دوم 

هاي مرتبط با گذاري سازمانه به سرمایهدهد و نیز با توجخدمات مخابراتی و اینترنتی ارائه می

 .آیدصورت یکپارچه در میونقل، بهحمل

ر داست. ونقلی است که خود شامل معماري منطقی، معماري فیزیکی و استانداردها الیه حمل :الیه سوم

بندي، مفاهیم ساختاري در دستهشودیمشاهده م 1–3شکل در  که گونههمان ونقلحمل الیه

 :شودیزیر ارائه م يها

  کاربران مختلف هايبررسی نیازمندي .1
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 هاي داده) معماري منطقی شامل (فرآیندها و جریان .2

 )هاي معماريتجهیزات و جریان يهامعماري فیزیکی شامل (نهادهاي فیزیکی، بسته .3

   خدمات يهابسته .4
 

 :شوندتوانند سبب کاراتر شدن معماري عالوه سه مورد جانبی زیر در کنار معماري میبه

 ها و انجام اصالحاتاستخراج ضعف ،منظور ارزیابیماري در محیط اجرا بهمع :الف

 ونقل با توجه به نهادهاي اشاره شده در معماري فیزیکی امنیت براي مسافر و کلیه کاربران حمل :ب 

تجهیزات و  يهادر گسترش بسته ياهیهاي ایجابی و توصمنظور رعایت چارچوباستانداردها به :د

 هاي معماري موجود در معماري فیزیکیجریان
 

 
 ونقلونقل هوشمند در الیه حملهاي حملماري سیستممع -1-3شکل 

 

بندي نیازهاي کاربر ونقل هوشمند، پس از جمعهاي حملتاي اجرایی سازي معماري سیستمدر راس

گویی به نیازها تعریف شود. هر فرآیند در واقع یک بیان از یک فعالیت بایستی فرآیندهاي مورد نیاز براي پاسخ

اي از منظور پاسخگویی به نیازهاي دستهاست که متناظر یکی از هزاران فعالیتی است که در یک سیستم به

. هر فرآیند داراي ورودي خاص، خروجی مشخص و تعریف دقیقی از فعل و انفعاالتی شودیکاربران تعریف م
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همین زمینه فرآیند با فرآیندهاي . در شودیو منجر به تولید خروجی م گذاردیاست که بر روي ورودي اثر م

. با این شوندیهاي داده مطرح ماي در قالب جریاناي داشته باشد. این انتقال دادهتواند تعامالت دادهدیگر می

 .شوندیونقل هوشمند هرگز با فرآیندها مواجه نموجود کارشناسان و عوامل اجرایی در حوزه حمل

گیرد، سه ونقل و ترافیک مورد توجه قرار میصدیان امور حملي فیزیکی که عمالً توسط متدر معمار

 :صورت مسئله قابل طرح است

 .ونقل هوشمند اثرگذارندهاي حملهاي فیزیکی که در سیستمنهاد یا موجودیت :الف 

ونقل و ترافیک مسئولیت و نقش خاصی را در راستاي بهبود حمل توانندیتجهیزات که م يهابسته :ب 

 .یرندبر عهده گ

 .نمایندتجهیزاتی را مدل می يهاهاي معماري که تعامالت میان بستهجریان :ج 
 

توانند، انسان، سیستم، خودرو، جاده یا مرکز کنترل باشد، مورد توجه خواهد در بخش اول، نهادها که می

صریحی درباره  ظراظهارنبود. در قسمت دوم به دلیل وجود تعداد نسبتاً زیادي بسته تجهیزات، عمالً امکان 

شوند که هدف آوري میتجهیزات در تعدادي زیرسیستم جمع يهاجاي آن بستهها وجود ندارد. بهکارایی آن

ها به خودي خود ممکن است خدمت ویژه مورد نیاز کاربر را ارائه . البته زیرسیستمکنندیمشخصی را دنبال م

 يهاهم قرار گرفته و یک بسته خدمات ایجاد کنند. بسته توانند در کنارها میندهند. در عوض این زیرسیستم

تجهیزات توجه به این  يهادر زمینه بسته. خدمات پاسخگوي نیازهاي مختلف کاربران ترافیک خواهند بود

ن هاي گوناگونی نقش داشته باشد. همچنینکته ضروري است که یک بسته تجهیزات ممکن است در زیرسیستم

گروه مرکزي، میدانی (وابسته به معبر)، مسافر و خودرو قابل  چهارغم گستردگی در ها خود علیرزیرسیستم

بوطه، هاي مرسیستم یاد شده و زیرسیستم چهارتجهیزات در قالب  يهاهستند. لذا ابتدا بسته بنديتقسیم

شود. ساختار معماري می بسته خدماتی ارائه 97هاي کاربر، و سپس با توجه به نیازمندي شوندمی بنديتقسیم

 :ونقل هوشمند از اجزاي زیر تشکیل شده استهاي حململی سیستم

 ونقل هوشمندهاي حملگانه سند ملی معماري سیستم 9اسناد  -3-1-5

شود که اجزاي معماري بندي میزیر سند تقسیم 9ونقل به هاي هوشمند حملسند ملی معماري سیستم

شود. عناوین زیر سند بررسی می 9ه اینجا تعریف شد، در قالب این ونقل هوشمند که تا بهاي حملسیستم

 :این اسناد به شرح زیر است

 هوشمند ونقلحمل در ترافیک مدیریت سند .1
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 هوشمند ونقلحمل در سفر اطالعات . سند2

 هوشمند ونقلحمل در تجاري کاالي حمل مدیریت سند .3

 هوشمند ونقلحمل در عمومی ونقلحمل . سند4

 هوشمند ونقلحمل در خودرو ایمنی . سند5

 هوشمند ونقلحمل در اضطرار مدیریت . سند6

 هوشمند ونقلحمل در تعمیر و نگهداري ساخت، مدیریت . سند7

 هوشمند ونقلحمل در داده بایگانی مدیریت سند .8

 هوشمند ونقلحمل در محورانسان ونقلحمل . سند9
 

هاي سیستم سازيیکپارچه براي عملیاتی هايچارچوب و راهبردها ارائه زیر سند، 9 این اصلی هدف

 ارائه کاري ودوباره از جلوگیري ونقل،حمل در مؤثر عوامل و هاتیموجود سایر با و یکدیگر با هوشمند ونقلحمل

 و دافاه ارزیابی برزیر سند عالوه  هر در است. هدفمند و فراگیر برنامه اساس بر هاسیستم توسعه راه نقشه

تجهیزات آمده است.  يهابسته و هازیرسیستمهوشمند،  ونقلحمل خدماتی هايبسته انتخاب روند ،هانیازمندي

 2–3شکل در  .است هر مورد توضیح داده شده اجرایی مالحظات و هامسئولیت برداري،بهره نحوه چنینهم

 .] 3 [ها نمایش داده شده استزیر سند به همراه عالمت اختصاري آن 9عناوین این 
 

 
 ] 3 [ونقل هوشمند کشورهاي حملسیستمزیر سند ملی معماري  -2-3شکل 
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 شمندونقل هوهاي حملمعماري سیستم توسعه در هااستراتژي و اصول -3-1-6

 تأمین را کاربران نیازهاي و یابد دست خود اهداف به بتواند ونقل هوشمندهاي حملآنکه سیستم براي

 :یردگ قرار توجه مورد سیستم طراحان توسط زیر اصول منطقی و فیزیکی معماري توسعه در بایستمی نماید،

  کم اولیه هزینه •

ونقل هاي حملسیستم فواید که باشد طوري بایستونقل هوشمند میهاي حملسیستم معماري توسعه

 ملیاتع سیستم و شخصی مسافران از بیشتري تعداد دسترس در کم هزینه با یا هزینه پرداخت بدون هوشمند،

 .گیرد قرار تجاري

 )اجرا/  هزینه نظر از( جایگزین گزینه ارائه  •

 کهبل نیست، کاربر خدمات از یک هر براي تنها مکمل یک ونقل هوشمند فقطهاي حملسیستم معماري

 مشترك يهانهیهز با و مختلف اجرایی خصوصیات با خدمات زیادي تعداد از ها،حالت از بسیاري در ستیبایم

 .کند پشتیبانی و حمایت کاربران، براي

  مسافرین به شخصی اطالعات ارائه •

 درباره مسافرین فردي یا شخصی ونقل هوشمند نیازهايهاي حملسیستم معماري از قسمت این در

 شده ارائه نیازها این به پاسخگویی براي معماري هايتوانایی و گیردمی قرار اختیارشان در شخصی اطالعات

 .است

  هاسیستم هماهنگی با دهیسرویس سطح ارتقاء •

 منظوربه بلکه شدهطراحی جدید يهايفنّاور معرفی برايتنها نهونقل هوشمند هاي حملسیستم معماري

 التريبا سطوح ،هاسیستم هماهنگی از استفاده با است قادر تکنولوژي در پیشرفت از حاصل هايتوانایی افزایش

 .دهد ارائه را جدید يهايفنّاور اجراي و رسانیخدمات از

  عدالت رعایت •

 بااست.  معماري تیم براي طراحی در مهم استراتژي یک ها،هزینه و مزایا بین مناسب تعادل یک ارائه

 ITS معماري دولتی، و خصوصی بخش موجود وضعیت بین ITS زیرساختارهاي کلیدي هايالمان جداسازي

 .دهد اطمینان هاآن بهها پرداخت و هانهیهز بین تعادل رعایت از است قادر

  موجود بازار ریسک کاهش و داخلی سازگاري کردن حداکثر براي باز استاندارد جزئیات •
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 ايبر قابلیت این. است کاربران براي داخلی سازگاري قابلیت ،ITS معماري  در ملزومات ترینمهم از یکی

یافت در را خاص کاربر خدمات یک ملی، سطح در تجهیزات از خاصی سري از بتوانند بدین معناست که کاربران

 استانداردسازي جزئیات از محدودي هايقسمت تا باشد آن بر باید معماري تالش امر این انجام براي. کنند

. ندک تعیین صنایع صاحبان و مسافرین براي بازار وسعت و داخلی سازگاريحداکثر رساندن  به براي ملی

 تنها و گیرد قرار جامعه اقبال مورد و باشد داشته سازگاري داخلی بازار با ITS هايسرویس باید گریدعبارتبه

 نشود. صرف ویترینی کاالي یک

  باز هايزیرساخت ایجاد و موجود زیرساختارهاي از استفاده •

 کلحداقل رساندن  به منظوربه موجود ارتباطی زیرساختارهاي از حداکثر استفاده معماري استراتژي

. است جدید طیف یابیمکان به وابستگی محدود کردن و موجود زیرساختارهاي کارگیريبه ي،گذارهیسرما

 گسترش و باشد موجود هايزیرساخت از استفاده برمبناي ستیبایم ITS هايسرویس گسترش گریدعبارتبه

 .باشد نداشته وجود مشکلی آن آینده گسترش براي که باشد نحوي به باید نیز آن

  ITS استقرار به بخشیدن سرعت براي خصوصی صنایع براي سوددهی افزایش •

 تسریع براي خصوصی بخش. دارند اجرا براي کالنی گذاريسرمایه به نیاز جدید، سفر اطالعات تکنولوژي

 هايزیرسیستم. شود سازيآماده مناسب طریق به بایدمؤثر  و کاراصورت به پیشرفته هايتکنولوژي استقرار در

 سطوح ازکنندگان استفاده رقابت این سایه در و کنند،می فراهم را مناسبی رقابت زمینه معماري در متعدد

 .برد خواهند سود خدمات از مختلفی

  زیرساختار در دولتی -خصوصی بخش مشارکت تشویق •

 يهمکار عملی فواید تشویق براي معماري دولتی، -خصوصی هايزیرسیستم استقرار مراحل در دقت با

 .تاس شدهطراحی مدرن اطالعات تبادل تخمین و ونقلحمل بر نظارت طریق از دولتی-خصوصیمؤسسات  بین

 مسافرین ایمنی ارتقاء •

 هارچوبچ کلیدي ملزومات از یکی شهري ونقلحمل هايسیستم کاربران ایمنی ارتقاء که اینکه به توجه با

 به پاسخگویی زمان کاهش چون مختلف هايراه از تواندمی سیستم واست  ونقل هوشمندسیستم حمل هر

 .ندک کمک سیستم ایمنی ارتقاء به...  و ایمنی هايزیرساخت فنی نقص معماري تراکم، کاهش اورژانس، موارد



  

 

 

 

 32صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 راهبردها و راهکارها -3

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401آبان ماه  18 01

 

 ونقل هوشمندحمل يهاستمیس يچهارچوب اجرا -3-1-7

قل ون، براي طراحی و اجراي سیستم حملهاکنندهاستفادهمعماري سیستم، چارچوبی بر اساس احتیاجات 

و  کندیمرا تعریف  ستمیرسیزو وظایف هر  کندیماصلی را مشخص  هايزیرسیستمهوشمند فراهم نموده 

وسیله آن مختلفی که به هايروش. دینمایممبادله شود را مشخص  هازیرسیستمی را که باید بین اطالعات

 :اند ازونقل هوشمند افزود، عبارتاز طریق معماري بر ارزش سیستم حمل توانمی

 ها ونقل و اجراي آنحمل هايسیاستتوافق و اجماع بر روي  •

اجراي  چهارچوبی، ونقلحمل هايسیستمي در گذارهیسرمابه علت وجود شرکاي مختلف و گسترش 

 قلونحملي هاآژانسو  هاسرویس کنندگانفراهمو  کنندگاناستفادهمیان  توافق نظر ستیبایم ITSسیستم 

 ی مشخص شود.خوببهمرزها، حدود، انتظارات و ...  ، وظایف،ستیبایمرا نشان دهد. که در آن 

 دگان کننتکامل تکنولوژي و استفاده •

، بر اساس یکسري از احتیاجات کاربردي بر اساس نیازهاي ونقل هوشمندحملچهارچوب اجراي سیستم 

یماب را مج ونقل هوشمندحملگسترش یافته است. بنابراین این چهارچوب مجري، سیستم  کنندگاناستفاده

 را برآورده کند. کنندگاناستفادهکه نیازهاي  کند

  ونقل هوشمندحملهاي توسعه استانداردهاي سیستم •

، باید یک تعریف میانی روشن و واضح از استانداردهایی که ونقل هوشمندحملاجراي سیستم  چهارچوب

بین این  ستیبایممختلف و اطالعاتی که  هايزیرسیستموسیله تعریف باید اعمال شوند را فراهم کند. به

. بعد از تعریف کندیمارچوب اجرا یک اساس براي توسعه استانداردها را فراهم مبادله شود، چه هازیرسیستم

در شناسایی  تواندمی ونقل هوشمندحملاجراي  چهارچوب ونقل هوشمندحملهاي استانداردهاي سیستم

 المللی باشد، کمک کند.اینکه قلمرو استانداردهاي مختلف باید محلی، ملی یا بین

 مدیریت بحران  •

، شناسایی و مدیریت عوامل خطر و بحران است. در نحوه ونقل هوشمندحمل ستمیسمهم توسعه  یک اثر

منطقی براي  هايگاممدهاي شکست در نظر گرفته شده و از  ستیبایم ونقل هوشمندحملاجراي سیستم 

 ي حمایت شود.رعادیغکاهش اثرات نامطلوب در عملکرد سیستم، تحت شرایط 

طور آشکار روشن کرده و ی را بهونقلحملهاي همچنین سیاست هوشمند ونقلحمل توسعه سیستم

و بین  هاآژانسي دارد، در نتیجه باعث هماهنگی بین افهیوظکه چه کسی چه نقش و  کندیممشخص 
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. با شناسایی نیازهاي مشخص کندیمو از تداخل وظایف جلوگیري  شودیمدولتی و خصوصی  هايسازمان

، ریسک تولیدات صنایع براي توسعه و ونقل هوشمندحملبراي استانداردها و توسعه استانداردهاي سیستم 

 .دهدیمرا کاهش  ونقل هوشمندحملگسترش 

 ونقل با روند طراحی حمل ونقل هوشمندحملهاي ارتباط سیستم •

در نظر گرفته شود و  ونقلحملفرآیند طراحی  باید در ونقل هوشمندحملهاي احتیاجات سیستم

این هماهنگی و جامعیت  ونقل هوشمندحملهماهنگ با احتیاجات آن طراحی شود. چهارچوب اجراي سیستم 

، دهدیمانجام  ونقلحملي مرسوم هاحلراهوسیله شناسایی اثرات کامل سیستم پیشنهادي در رابطه با را به

 . کندیممدیریت 

 افزاریک پایه براي توسعه نرم فراهم کردن •

براي انتشار  ازیموردني هادادهمحل پردازش اطالعات  ستیبایمشده طراحی ونقل هوشمندحملسیستم 

هاي مناسب براي توسعه ي را فراهم کند. مدلافزارنرمبین مراکز پردازش اطالعات و همچنین امکان توسعه 

شناسایی شوند و روند منطقی  ستیبایم، ونقل هوشمندحمل هايسیستمي و عملکرد در معماري افزارنرم

 در آن تعریف شود. افزارنرمتوسعه کامل 

 آمادگی براي توسعه آینده  •

یک چهارچوب براي توسعه و گسترش سیستم و ترفیع  ستیبایم ونقل هوشمندحملسیستم مناسب 

جدید را بدون  هايسیستمو خدمات  هاسرویسکه بتوان در آینده طوريتکنولوژي در آینده را فراهم کند. به

 ي زیاد، به سیستم اضافه نمود.هانهیهزدربرداشتن 

 ونقل هوشمندبندي راهبردهاي توسعه حملجمع -3-1-8

 1–3جدول ونقل هوشمند، در هاي مختلف مربوط به توسعه حملپس از بررسی کامل راهبردها و جنبه

ها اجرایی این بخش صورت گرفته است. ذکر این نکته الزم است که از بندي بر روي راهبردها و سیاستجمع

 نیز در این جدول استفاده شده است. شیرازانداز شهر هاي اشاره شده در سند چشمراهبردها و سیاست
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 ونقل هوشمندراهبردهاي توسعه حمل -1–3جدول 
 سیاست اجرایی راهبرد

 يهاسامانهتوسعه 
 تیریهوشمند در مد

 ونقلحمل

 یعموم مهیو ن یعموم ونقلحمل هايسیستم يهوشمندساز 
 کیهوشمند تراف تیریتوسعه مرکز مد 
 يشهر ونقلحمل ساتیو تأس زاتیتجه يهوشمندساز 

افزایش نظارت بر 
 هوشمند طوربه کیتراف

  ثبت تخلف افزارينرم هايسیستمتوسعه 
 در معابر يافزایش امکانات نظارت تصویر 
 هایو سرعت توسط تاکس یمانند شلوغ هاابانیثبت آنالین اطالعات سفر خ 
 هاتقاطعو مدیریت  یراهنمای هايچراغ سازيهماهنگ 
 تراکم گذاريقیمتهوشمند  ستمیس اندازيراه سنجیامکان 

هاي توسعه سیستم
ونقل هوشمند بر حمل

 مبناي معماري ملی

  ونقل هوشمنددر حوزه حمل شیرازشناسایی دقیق نیازهاي شهر 
 گویی به نیازهاهاي خدمات و تجهیزات به منظور پاسخشناسایی بسته 
 ونقل هوشمندتعیین شده در سند ملی معماري حمل توسعه ارتباطات بر مبناي جریان داده 
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 یابانتوانان و توانتدوین راهبردهاي بهبود تردد کم 

 از ضروریات آن، یکی براي ریزيبرنامه و جانبازان و نیازهاي معلوالن به توجه با عمومی فضاهاي ارزیابی

 شده معلوالن مواجه جانبازان و از کثیري جمع با تحمیلی جنگ بعد از که ماست جامعهخصوص به جامعه هر

 بسیار فقر کاهش داراي معلولیت در افراد تحرك و دسترسی قابلیت و بهبود شهري فضاهاي سازيمناسب. است

 فقر شیوع باالي از میزان ما، کشور ویژهبه جهان، توسعه حال در کشورهاي معلول در افراد. همه نمایدمی مهم

یم رنج شهري بودن فضاهاي نامناسب آن بالطبع و اقتصادي و اجتماعی هاي برابرفرصت به دسترسی عدم و

 ضاهايف سازيمناسب بر روي تمرکز با دسترسی قابلیت بهبود طریق از فقر معلوالن کاهش براي تالش. برند

 نمعلوال اساسی نیازهاي بنابراین،است.  پذیرامکان شهري عمومی ونقلحمل و ویژه ترافیکبه شهري عمومی

 فضاهاي در نباید آنان حرکتی و نیازهاي حسی و شهري به فضاهاي دسترسی تحرك،جمله  از جانبازان و

 .شوند نادیده گرفته شهري

رقمی  به میالدي 2010 سال در جهان جمعیت که دهدمی نشان ملل سازمان طرف از آماري برآوردهاي

معلوالن  ینوعبه را جمعیت این از درصد10 از طرفی اساس، همین بر. رسید خواهد نفر میلیارد 7 معادل

 مادر ياهتیمعلول تحمیلی، از جنگ ناشی هايمعلولیت از جدا که است ذکر نکته شایان دهند اینمی تشکیل

ت. اس افزایش به رو نیز...  و محیط زیست، بیماري آلودگی بهداشتی، مقررات رعایت عدم حوادث، سوانح، زادي،

]4 [ 

 باالدستهاي راهبردهاي مورد توجه سازمان -3-2-1

ورد م سازيراههاي ها و سایر ذینفعان در پروژهگیرندهگذاران، تصمیمراهبردهایی که باید توسط سیاست

 :ها براي معلولین بهبود پیدا کند به شرح زیر استتوجه قرار گیرد تا وضعیت دسترسی به راه

گیرندگان، پیمانکاران و سایر تصمیم :سازي درباره وضعیت ایمنی جاده و مشکالت معلولینآگاهی

ها به معلولین توجه ویژه نشان دهند و ها باید در ساخت راهو نگهداري جاده وسازساختدرگیر در  مؤسسات

 معلولین با مشکالت شنوایی، بینایی، حرکتی و روانی. ازجملهها توجه کنند. به نیازها و ایمنی آن

اي از افراد هاي زیرساخت جادهمشاوران ساخت راه تا براي پروژههاي اجباري براي تدوین دستورالعمل

 شود زیرا معلولین بیش از تأمینها از نظر ایمنی و دسترسی معلول نیز نظرسنجی شود تا نیازهاي اولیه آن

شده پاسخگوي چنین باید اطمینان حاصل شود که بودجه تعیینهرکسی به نیازهاي خود واقف هستند. هم

 ا باشد.این نیازه
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. پذیر نیز بررسی شودآن بر روي افراد معلول و آسیب تأثیرونقلی باید در هنگام ارزیابی هر پروژه حمل

 يهاجنبه از موضوع این که ،دهدیم نشان محیط يسازمناسب زمینه در شده انجام تحقیقات بر مروري

 يمعمار مقررات و کالبدي مسائل محیطی،زیست مالحظات فرهنگی، -اجتماعی رویکردهاي مانند گوناگونی،

 و هگرفت قرار تأکید مورد مطالعات این در که مشترکی اصول. است شده بررسی و مطالعه غیره و شهرسازي و

 :از اندعبارت ،ندیآیم شمار به يسازمناسب اهداف نیترمهم واقع در

 جامعه مختلفهاي بخش در معلول افراد فعال مشارکت توسعه -

 اندازهايچشم ایجاد منظوربه افراد از گروه این در زندگی به عشق و تالش انگیزه نفس، عزت تقویت -

 زندگی در بلندمدت

 جامعه درمؤثر  يهانقش احرازواسطه به معلول افراد اجتماعی يهاگاهیپا سطح افزایش -

 اجتماعی توسعه فرآیند تسهیل در معلول افراد پنهانهاي قابلیت و هاتیخالق از استفاده -

 جداسازي زا اجتناب و یکدیگر با معلولیت داراي فرد ازجمله جامعه افراد کلیه زندگی گوناگون ابعاد تلفیق -

 جامعه قشرهاي

 يافراد سایر و باردار يهاخانم کالسکه، با همراه مادران کودکان، سالمندان، نظیر ییهاگروه این بر عالوه

 در موانع و مشکالت دلیل به که کنندیم زندگی جامعه در نیز شوندیم حرکتی يهاتیمحدود دچارموقتاً  که

 به اجمالی نگاهی. دهندیم دست از شهري محیط را خود عادي و مستمر حضور و آزاد تحرك امکان دسترس،

 ساخته غیرممکن موارد بعضی در و رسانده حداقل به ناتوانان براي را فضاها این از استفاده شهري، فضاهاي

 :ترین مشکالت تردد براي معلولین به شرح زیر استبخشی از مهم. است

 پذیرترین افراد جامعه هستند.معلولین اغلب جز فقیرترین و آسیب

ترین کارهایی است که براي استفاده از خدمات مورد نیاز است. از آنجا که دسترسی به مسیر یکی از مهم

 ها به راه اهمیت دارد.است، چگونگی دسترسی آنهاي داراي معلول بیشتر احتمال فقر در خانواده

در بسیاري از موارد موانع فیزیکی براي دسترسی تا حد زیادي افراد معلول را براي دسترسی به راه و 

غیر ایمن هستند.  هايراهها مجبور به استفاده از کند. در بعضی موارد نیز آنخدمات با محدودیت روبرو می

لیه با سرعت زیاد در حرکت هستند و یا نواحی غیر ایمن براي عبور و مرور عابرین یی که وسایل نقهامکان

 پیاده.

هاي معلولین، نبود محل مناسب گذاري گذرگاهاز دیگر مشکالت تردد معلولین، نبود عالئم براي نشانه
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 ت.ی معابر اسگرفتگآبرو و روهاي باریک و خراب و گاهی نبود پیادهاتوبوس، پیاده هايایستگاهها در براي آن

است و دسترسی به جاده را براي  نهیهزکمدر نظر گرفتن این مشکالت در هنگام طراحی مسیر ساده و 

 ] 5[دهد. کنندگان بهبود داده و احتمال تصادفات را کاهش میهمه استفاده

 يسازمناسب عمومی الزامات و اهداف -3-2-2

 مروري با. است شدهتر شمولجهان و یافته تکامل جهان درمرور به يسازمناسب قانونی و علمی محورهاي

 اصول و بنديجمع جهان، در موجود طراحی ضوابط و مقررات همچنین و شهرسازي و معماري قوانین بر

 شهري فضاهاي و بناها يسازمناسب و طراحی در ستیبایم که بود، خواهد حصول قابل ذیل شرح به اساسی

 :یابد افزایش محیط با سازگاري میزان تا گیرد قرار نظر مورد

 رايب باید دیگران کمک بدون عمومی، بناهاي وها مکان تمام امکان دسترسی به :بنا و مکان به رسیدن -

 .باشد داشته وجود همه افراد

 رايب باید دیگران کمک بدون عمومی، بناهاي درون تمام به یافتن راه امکان :بنا و مکان به ورود امکان -

 .باشد داشته وجود همه

 هبموا و عمومی تسهیالت تمام از استفاده :بنا و مکان از دیگران کمک بدون و مستقل استفاده امکان -

 .باشد میسر همه براي باید محیطی

 مورد شهري محیط وها ساختمان يسازمناسب و طراحی در ستیبایم که عمومی الزامات اساس، این بر

 :شودمی بیان زیرصورت به گیرد قرار لحاظ

 دباش داشته مطابقت راهنما این مقررات با کهآن از قسمتی یا و مکان ساختمان، محل، :دسترسی قابل -1

 .باشد معلولیت داراي افراد براي دسترسی قابلیت داراي و

 مختلف جسمی يهاییتوانا با مردم همه که شود طراحی چنان باید شهري فضاهاي و بناها :دسترسی -2

 .باشند داشته دسترسی آن بهمستقالً  و دیگران کمک بدون بتوانند

 مختلف جسمی يهاییتوانا با مردم همه که شود طراحی طوري باید شهري فضاهاي و بناها :کاربرد -3

 .کنند استفادهها آن ازمستقالً  و دیگران کمک بدون بتوانند مربوطه امور دادن انجام براي

 در یاها آن سمت به مسیر یافتن و یابیجهت که باشد ياگونهبه باید شهري فضاهاي و بناها :یابیجهت -4

 .گیرد صورت یآسانها بهآن درون

 مختلف جسمی يهاییتوانا با مردم همه که کرد طراحی طوري باید را شهري فضاهاي و بناها :ایمنی -5
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 .افتد مخاطره به آنان سالمت و زندگی اینکه بدون باشند، داشته حضورها آن در بتوانند

 داراي افراد نقش اجراي و مشارکت امکان که شود طراحی طوري باید فعالیت انجام محل :کارپذیري -6

 .کند فراهم را معلولیت

 ] 6[ .باشد شده لحاظ آن در فوق گانه 6 بندهاي باشد که ياگونهبه باید فضاهاي شهري طراحی

 و موارد همه در عمومی ونقلحمل سیستم ویژهبه ترافیک شهري، موجود وضع بررسی و ارزیابی از پس

 راهکارها مطالعه باید مورد هايمحدوده در شده مطرح مشکالت و هامحدودیت مسائل، از روشن تصویري ارائه

 هايپتانسیل و هااز فرصت بهینه برداريبهره و مشکالت ساختن هدف مرتفع با عملی و اجرایی پیشنهادهاي و

 هتج در اقداماتی و هاراهبردها، سیاست ها،پتانسیل و مسائل این گرفتن نظر با در لذا. شود داده ارائه بالقوه

 رد جانبازان و معلوالن نظر بر اساس پیشنهادهایی محدوده مطالعاتی، سطح در سیستم مطلوب به رسیدن

 :است ارائه شده اولویت، اساس بر عمومی ونقلحمل بهبود سیستم با ارتباط

 ویژه معلوالن؛ اتوبوس و تاکسی يسازمناسب -

 معلوالن؛ با برخورد در رانندگان ویژهبه و جامعه عمومی فرهنگ سطح ارتقاي -

 و جانبازان؛ به معلوالن کمک نحوه با ارتباط در ونقل عمومیحمل وسایل رانندگان آموزش -

 عمومی؛ ونقلحمل وسایل در دارشیب سطح از استفاده -

 اتوبوس؛ يهاپله و درب سازيمناسب -

 ویلچر؛ با معلول افراد براي استقرار اتوبوس در فضایی کردن مشخص -

 و جانبازان؛ معلوالن ویژه تاکسی کردن مشخص -

 اتوبوس؛ داخل به وآمدرفت براي معمولی هايشیب ایجاد -

 عمومی؛ ونقلحمل وسایل با ایستگاه نمودن سطحهم -

 ] 6[متحرك و ثابت دارشیب سطح صورتبه معلوالن در نظر گرفتن ایستگاه جداگانه براي -

 پذیري کاربر آسیبازهاینتوجه به  -3-2-3

 :نمود تقسیم توانمی کلی دسته 5 به را پذیرآسیب کاربران نیازمندي

 پذیرآسیب کاربر با تصادف از جلوگیري و هشدار -3-2-3-1

از  يجلوگیر و هشدار هايسامانه. است تصادفات کاهش و ایمنی تأمین پذیرآسیب کاربران نیاز ترینمهم

 هاییو سامانه نمایدمی مطلع خطر وجود از را پذیرآسیب کاربر که هاییسامانه. هستند بخش دو شامل تصادف
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 .شوندمی کاربر با تصادف از جلوگیري موجب یا کرده مطلع پذیرآسیب کاربر وجود از را خودرو که

 یابیمکان و راهنمایی مسیریابی،  -3-2-3-2

 یادهپصورت به سفر انجام قصد که پیاده عابران حتی و ویلچر داراي کاربران ها،دوچرخه براي مسیریابی

 .شود فراهم پذیرآسیب کاربران سالمت و ایمنی که شود انجام ياگونهبه بایستی دارند را مقصد و مبدأبین 

د مقص و مبدأ بین هاآن حرکت روانی و کارایی افزایش موجب کاربران براي مناسب مسیرهاي معرفی همچنین

ست ا ممکن ذهنی ناتوانان و کودکان سالمندان، خصوصاً پذیرآسیب کاربران از بسیاري این بر عالوه. دشویم

را  کاربر راهنمایی و یابیمکان امکان که هاییسامانه رونیا از نمایند؛ گم را خود حرکت مسیر یا مقصد ،مبدأ

این  در ندتوانمی دارند را پذیرآسیب کاربر با مرتبط افراد دیگر به اطالع امکان که هاییسامانه و کنندمی فراهم

 .شوند مطرح حوزه

 قانون اعمال و جرائم پیشگیري -3-2-3-3

 با بطمرت یا است معابر در پیاده عابر تقدم حق رعایت عدم با مرتبط پذیرآسیب کاربران تصادفات عمده

موجب  ینوعبه قانون از تخلف جریمه اعمال دیگر سوي ازاست.  موتورسواران توسط مقررات عدم رعایت

 تمامی لذا. شودمی پذیرآسیب کاربران براي بیشتر ایمنی ایجاد موجب و شده تخلف از افراد بازدارندگی

نین و همچ کنندمی شناسایی پذیرآسیب کاربر تقدم حق رعایت عدم در را رانندگان تخلفات که هاییسامانه

 .دگیرن حوزه قرار این در توانندمی نمایندمی کشف را وتورسوارانم توسط مقررات رعایت عدم که هاییسامانه

 پذیرآسیب کاربران به امدادرسانی -3-2-3-4

در  توکار هايسامانه قالب در خودروها تصادفات در خودکار امدادرسانی و رسانیاطالع هايسامانه امروزه

 صورتبه خودرو براي شدید تصادف بروز تشخیص محضبه هاسامانه ایناست.  نصب پیشرفته خودروهاي

 کهدرحالی. نمایندمی اعالم نیرو اعزام جهت را خودرو موقعیت و نموده برقرار تماس امدادرسانی مراکز با خودکار

و  جهت امدادرسانی ايسامانه به مجهز بینند،می بیشتري آسیب تصادفات در عمدتاً که پذیرآسیب کاربران

 قابل همراه کاربر ابزارهاي یا دوچرخ وسایل روي بر که هاییسامانه تمامی. نیستند اورژانس مراکز به اطالع

صادف ت صورت بروز در کاربران نیاز این پاسخگوي دهند، تشخیص را تصادف یک بروز بتوانند و باشند نصب

 هستند.

 نابینا افراد ایمنی هشدار -3-2-3-5

 هبسیار پرمخاطر فرد با خودروها فاصله و وضعیت مشاهده عدم دلیل به خیابان عرض از نابینا افراد عبور
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 اساس بر نابینا افراد هشدار ایمنی سامانه. نمایندمی عبور خیابان از افراد دیگر همراه به نابینا افراد رونی. ازااست

 حرکت پیغام و بررسی را تردد خودروها وضعیت کاربر، همراه ابزار یا کاله عصا، روي بر شده نصب حسگرهاي

نماید. این بسته خدمت امکان عبور امن افراد نابینا از عرض خیابان را فراهم می .داردمی اعالم نابینا به را توقف یا

تواند بر روي ابزار همراه نابینا مانند عصاي آن یا تلفن همراه یا کاله هوشمند قرار گیرد. وظیفه این تجهیزات می

صله ایمنی و همچنین تشخیص خط عابر پیاده این تجهیزات پردازش تصاویر عرض خیابان جهت بررسی فا

تواند براي عابر نابینا است. راهنمایی و هشدار الزم توسط سامانه به کاربر از طریق لرزش یا پیام صوتی می

 منتقل شود. 

 پذیرهاي مفید براي کاربران آسیبکارگیري سامانهبه -3-2-4

 پذیرآسیب کاربر راهنماي و یابموقعیت سامانه -3-2-4-1

 مسیر حرکت یا مقصد ،مبدأ است ممکن هاآن جسمی و ذهنی هايناتوانایی واسطهبه لمندانسا و کودکان

 مقصد به براي رسیدن پذیرآسیب کاربر راهنمایی ضمن راهنما و یابموقعیت سامانه رواین از. نمایند گم را خود

  .نمایدمی مطلع شخص موقعیتبه نسبت را مذکور فرد اطرافیان ایمن، محل یک یا

افراد سالمند، کودکان و افراد ناتوان ذهنی مانند  ازجملهپذیر در این سامانه خدماتی براي کاربران آسیب

یت این توان موقعکسانی که آلزایمر یا فراموشی دارند، در نظر گرفته شده است. با استفاده از این سیستم می

هاي سیستم با استفاده از فرستنده .یی نمودها را جهت رسیدن به مقصد راهنماافراد را شناسایی کرد یا آن

تواند موقعیت این افراد را به یک سیستم مرکزي مخابره کند و یا از می هستدیجیتالی که همراه این افراد 

  طریق اطالعات مرکز فرد را به مقصد یا ناحیه امن راهنمایی نماید.

 پذیرآسیب کاربران به سامانه امدادرسانی -3-2-4-2

خودروهاي  در توکار هايسامانه قالب در خودروها تصادفات در خودکار امدادرسانی هايسامانه امروزه

 موجب افزایش خودرو موقعیت اعالم و امدادرسانی مرکز با سامانه این خودکار ارتباطاست.  نصب پیشرفته

 پذیرآسیب ت کاربرانتصادفا براي سامانه این کهی. درحالشودمی تصادفات تلفات کاهش و امدادرسانی سرعت

 روي بر نصب با سامانه مذکور. ندارد وجود دهند،می تشکیل را تصادفات انسانی تلفات از ايعمده قسمت که

 اسبمن رسانیاطالع حادثه تشخیص یک صورت در موتورسیکلت، و دوچرخه ویلچر، روي بر یا کاربر همراه ابزار

  .دهدمی انجام را
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 پذیرآسیب کاربر به چراغ دهیاولویت سامانه -3-2-4-3

 ونقلحمل وسایل راهنما با هايچراغ در تردد اولویت پایدار، ونقلحمل از حمایت سیاست به توجه با

 نهساما لذا. است باالتر به خودروها نسبت پذیرآسیب کاربران با تردد اولویت اساس همین براست.  عمومی

وسط ت آمدهدستبهبا توجه به اطالعات  .است شده ارائه ترافیک مدیریت مرکز به درخواست ارسال جهت مذکور

ی چراغ براي عبور عابر یا دهتیاولوشمارش گرهاي عابرین پیاده یا درخواست مستقیم عابرین درخواست 

راهنما که در حوزه بسته خدمت مدیریت چراغ .شودسوار به مرکز کنترل چراغ راهنمایی ارسال میدوچرخه

 ] 7[نماید. گیري میدارد نسبت به تخصیص یا عدم تخصیص اولویت تصمیممدیریت ترافیک قرار 

 ابانیتوانان و توانبهبود تردد کم يراهبردهابندي جمع -3-2-5

ل جدوها در قالب یابان، مجموعه راهبردهاي بهبود تردد آنتوانان و توانپس از بررسی نیازهاي مختلف کم

 ارائه شده است. 2–3
 

 یابانتوانان و توانراهبردهاي بهبود تردد کم -2–3جدول 
 سیاست اجرایی راهبرد

افزایش تسهیالت 
ونقل همگانی براي حمل

 توانافراد کم

 سازي تاکسی و اتوبوس وِیژه معلوالنمناسب 
 هاونقل عمومی و سایر زیرساختدار در وسایل حملاستفاده از سطح شیب 
 هاي اتوبوسها و پلهسازي دربمناسب 
 لچریاستقرار افراد معلول با و يدر اتوبوس برا ییمشخص کردن فضا 
 معلوالن و جانبازان ژهیو یمشخص کردن تاکس 
 یونقل عمومحمل لیبا وسا تگاهسیسطح نمودن اهم 
 تخصیص یارانه براي افراد خاص 

سازي معابر شهري مناسب
 توانبراي عبور افراد کم

 توانکمحرکت افراد  يبرا روهاپیاده یسامانده 
 توانکمرانندگان  يها برانگیدر استفاده از پارک یدهاولویت 

ارتقاي فرهنگ نحوه 
 توانبرخورد با افراد کم

 سطح فرهنگ رانندگان در برخورد با معلوالن يارتقا 
 در ارتباط با نحوه کمک به معلوالن و جانبازان یونقل عمومحمل لیآموزش رانندگان وسا 

درنظر گیري نیازهاي 
پذیر در کاربر آسیب

ونقل ریزي حملبرنامه
 شهر

 پذیرهاي هشدار و جلوگیري از تصادف با کاربر آسیبایجاد سیستم 
 پذیریاب و راهنماي کاربر آسیبهاي موقعیتهتوسعه سامان 
 پذیرایجاد سامانه امدادرسانی به کاربران آسیب 
 هاي هشدار ایمنی براي نابینایانتوسعه سامانه 

 تردد و کاهش تصادف یمنیبهبود ا يراهبردها نیتدو 

 15و تا  سپارندیمشهري جان میلیون نفر در اثر تصادفات درون 5/0 باً یتقردر کشورهاي در حال توسعه 

درصد کل تولید ناخالص ملی  2تا  1. خسارات مستقیم ناشی از این صدمات بین نندیبیممیلیون نفر جراحت 

در سراسر جهان بوده و انتظار  ریوممرگنهمین عامل  2003ي در سال اجادهدر سطح جهان است. تصادفات 
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ونقل، خسارات حمل هايسیستمثر ایمن نبودن به ششمین عامل تبدیل شود. اولین ا 2020تا سال  رودیم

ونقل ي حملهاوهیش. دومین اثر چنین وضعیتی، ایجاد تصور صدمه پذیري استمستقیم ناشی از تصادفات 

 تصادفات را عابران پیاده باختگانجانونقل غیر موتوري در مناطق شهري است. بیشتر شهري و بخصوص حمل

و از طرفی ترس مردم از به خطر افتادن ایمنی و امنیت بهنگام استفاده از  دهندیمتشکیل  سواراندوچرخهو 

ونقل غیر موتوري بسیار کاهش یابد. بیشترین اثر چنین ها باعث شده است که استفاده از حملاین سیستم

در خانوار  آورناندر صورت صدمه دیدن  معموالً. چراکه شودیماقشار جامعه اعمال  نیترنییپاوضعیتی بر 

اجتماعی و حمایتی نیز وجود نداشته و باعث فشار بیشتر بر خانوار  تأمیني پایین جامعه، پوشش هادهک

ی که در طبقه ضعیف جامعه به وجود آمده است را دگیدبیآس. البته باید توجه داشت که ترس از دشویم

ي اداره شهر و غیره کاهش هایشمخطبا بهبود طراحی راه، مدیریت ترافیک، خدمات درمانی و بهبود  توانمی

داد. حل این مشکل نیازمند یک برنامه و کار جامع در راستاي عزم عمومی همراه با آموزش درست و تشکل 

 1.استي مناسب گذارهیسرمایافته و 

صورت گرفته است، تعداد افراد فوت شده در اثر تصادفات  2000در سال  TRL2ي که توسط امطالعهدر 

درصد این تصادفات در  85نفر در سراسر جهان گزاش شده که  880,000تا  750,000بین  1999در سال 

درصد  69تا  36یی و آسیایی بین قایآفرکشورهاي در حال توسعه رخ داده است. همچنین در کشورهاي 

 3.انددادهشهري رخ  تصادفات در مناطق

ي هاپروژهکه سهم ایمنی در  دهندیمونقل در دو دهه اخیر نشان ی درباره ایمنی حملدرپیپي هاینیبازب

ونقلی، اجزاي مرتبط به ایمنی به نحوي ي حملهاپروژهونقلی رو به افزایش بوده است و در حدود نیمی از حمل

ي بهبود طراحی هاپروژهنه ایمنی منجر به این شده که در در زمی هاتالش. تمام این اندشدهگنجانده 

 مدیریت ترافیک، بازرسی ایمنی جزئی از پروژه قلمداد شود. هايسیستمو  هارساختیز

براي اولویت دادن به  هادولتاست ترغیب  آمدهدستبهي که درباره ایمنی اکنندهنگرانعلیرغم شواهد 

ي هانهیهز 4. براي مثال یک مطالعه درباره ایمنی راه در اتیوپیدینمایمل ونقلی مشکي حملهاپروژهایمنی در 

 2پیشنهاد شده است که  رونیازا. زندیممیلیون دالر در سال تخمین  8/4ساالنه ناشی از تصادفات را برابر 

                                                   
1 "Cities on the Move: A World Bank Urban Transport Strategy Review", The International Bank for Reconstruction and 
Development, 2002. 
2 Transportation Research Laboratory 
3 "Review of Road Safety in Urban Areas", Department for International Copyright Development (DFID). 
4 Ethiopia  
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دالر) در ایمنی  47,450 حدوداًکشور شود ( هايراهي که قرار است صرف ساخت و توسعه انهیهزدرصد از کل 

 راه صرف شود تا از این راه هزینه ناشی از فوت شدگان به حداقل کاهش یابد.

 راهبردهاي توصیه شده و یا به کار رفته در ایمنی -3-3-1

ا ب توانمیشهري مدنظر گیرند را ونقلی دروني حملهاپروژهراهبردهاي ایمنی ترافیک که بایستی در 

ي هايکاربري زیربرنامهي مختلف هانهیزمدر  شوندمیي دنبال شهردروند ایمنی توجه به اهدافی که در بهبو

یمنی ا مؤسساتونقلی، تقویت حمل هايسیستمي از برداربهرهشهري، بهبود زیرساختارها، مدیریت ترافیک، 

 ي کرد. بندمیتقسگذاري و قوانین راه و توسعه و بهبود فضاي سیاست

 ونقل و کاربري زمینروي حمل گذاريسیاستکاهش خطرپذیري توسط  -3-3-1-1

انجام گرفته است، آن  هاراهکمترین اقداماتی که در زمینه راهبردهاي استراتژیک ایمنی  حالتابهشاید 

کاهش دهند. هرچند که مطالعات کافی  توانندیم هاراهسري از اقدامات است که در معرض خطر بودن را در 

 :صورت ذیل اشاره کردبه هاآني از ادستهبه  توانمیل نشده، اما هنوز تکمی هاياستراتژدرباره این 

 .ترمناسبکاربري زمین  لهیوسبهکاهش حجم ترافیک وسایل نقلیه موتوري  -

 .است هاآن نیترمنیامسیرها،  ترینکوتاهو  نیترعیسرونقلی کارا که در آن فراهم آوردن شبکه حمل -

 ونقل شهري.حمل خطرکمهاي هاي پرخطر به شیوهتشویق کاربران به روي آوردن از شیوه  -

 .هارساختیزو  هاآنبر وسایل نقلیه، کاربران  هامحدودیتاستفاده بیشتر از  -

 ي ایمن.هاشبکهبراي ایجاد  هایدسترستفکیک حرکات و  -

درست و مناسب است توسط طراحی  گونه کهآن هاپاركحرکات و  کهينحوبه هانگیپارکطراحی  -

 پارکینگ به وسایل نقلیه اجبار و اعمال شود.

 ي ترافیکی با معیارهاي ایمنی.هابرنامههمخوان بودن  -

 .هاآنگیرانه در استفاده از ي سختهاکنترلو اعمال  هایدسترسمعرفی  -

ي راه و هاشبکهي مورد نیاز ایمنی هایآگاهدرباره  ریزانبرنامهمخصوص به مهندسان و  هايآموزش -

 .هاکاربري

ادي ي پیشنههاپروژهي که مهندسان ایمنی ترافیک بتوانند درباره اگونهبهي امشاورهاشاعه فرآیندهاي  -

 اعمال نظر کنند.

 ونقل موتوريکاهش ترافیک حمل -
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 کاربري زمین مناسب و کارا -

 شودیمساختار کاربري زمین بر تعداد سفرهاي ایجاد شده، وسیله سفر و طول مسافتی که در سفر طی 

ي مختلف کاربري زمین که بر ایمنی راه هاجنبه. اندنیزماز کاربري  متأثرو الگوهاي سفر  گذاردیم تأثیر

 :اند ازتأثیرگذارند عبارت

 گسترش خاص مبادي و مقاصد سفرها -

 ی جمعیت در شهر و الگوهاي رشد شهريچگالی پراکندگ -

 شکل و فرم شبکه راه -

 بزرگی نواحی مسکونی -

 ونقل هوشمندحمل يهاستمیکاهش تصادفات با س -3-3-1-2

اثرات جداگانه آن پروژه، بدون توجه به اثرات آن بر  معموالً در ارزیابی اثرات یک پروژه ترافیکی بر ایمنی 

جهت بهبود  هاییاستراتژي تواندمی هایبررس گونهنیا. البته ردیگیمکل شبکه و یا قسمتی وسیع از آن، انجام 

دهد که ممکن است با بهبود ایمنی کل شبکه در  ارائهوضع حرکات، کاهش تراکم و بهبود محیط ترافیکی 

ونقل و یا کاربري زمین جهت عدم تعارض باشد. پس الزم است که تأثیرات احتمالی تصمیمات مربوط به حمل

 مسائل ایمنی، کنترل شوند.    اختالل با 

 ترمنیکوتاه و ا يرهایمس تأمین -3-3-1-3

خطر تصادفات را با مسیرهاي کوتاه و مستقیم را کاهش  توانمیي شهردرونونقلی در یک شبکه حمل

زمان سفر را در  توانمی هاآنمسیرها هستند و براي رسیدن به  نیترمنیامسیرها،  ترینکوتاهداد. چرا که 

 اسب و دلخواه کاهش داد و زمان سفر را در سایر مسیرها افزود.مسیرهاي من

 اقدامات کاهنده سفر -3-3-1-4

که در شرایطی معین، به ازاي هر  دهندیممطالعات مختلف انجام شده در کشورهاي توسعه یافته نشان 

 4/1متوسط در حدود  طوربهیک درصد کاهش در مسافت پیموده شده توسط وسیله نقلیه، حوادث و تصادفات 

مربوط به مباحث مدیریت  عمدتاً. این اقدامات کاهنده مسافت پیموده شده ]8[ابندییمدرصد کاهش  8/1تا 

 :اند از، عبارتشوندمیترافیک 

 ي روابط از طریق جادهجابهاستفاده بیشتر از ارتباطات الکترونیکی  -

 با محل کار از طریق پست الکترونیکی تشویق مردم جهت کار در منزل و انتقال و ارتباط کاري -



  

 

 

 

 45صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 راهبردها و راهکارها -3

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401آبان ماه  18 01

 

 ي روزانههامسافرتمدیریت بهتر  -

 ونقل توریستمدیریت بهتر حمل -

 هاآنونقل کاال و حتی ممنوع کردن ي اعمالی بر حملهاتیمحدود -

 ي پارك وسایل نقلیه و استفاده از جادههاتیمحدود -

  منیونقل احمل يهاوهیبه استفاده از ش قیتشو -3-3-1-5

 وندشمیونقل عمومی به کار گرفته حمل هايسیستمکه در راستاي افزایش استفاده از  هاییاستراتژي

 :اند ازعبارت

ونقل عمومی سنگین (شامل بهبود مسیرهاي تحت پوشش، بهبود پروسه بلیت دهی، کوتاه بهبود حمل -

 تظار)،ي توقف و انهامحلکردن وسایل نقلیه و  ترمنیاو راحت و  هاایستگاهکردن فواصل بین 

 ها با یکدیگر)، ایجاد سیستم ترافیک شهري یکپارچه (شامل هماهنگی برنامه ترافیکی شیوه  -

 ،هاآنبراي  ترمنیاایجاد تسهیالت جهت استفاده از سیستم دوچرخه شامل سرپناه و مسیرهاي امن و  -

 هايستمسی هايگاهایستتر به ي که امکان پارك اتومبیل در فواصل نزدیکاگونهبه سوارپاركتسهیالت  -

 ونقل عمومی فراهم آید.حمل

ونقل ي که مردم به استفاده از حملاگونهبه هامتیقباال بردن قیمت سوخت و تغییر و بازبینی در دیگر  -

 هامتیقي هاگذاريصرفه نباشد. سیاستعمومی تشویق شوند و همچنین استفاده از اتومبیل شخصی به

زیاد است، بسیار جوابگو و مناسب بوده  هاآنو عملکردهاي مالی در کشورهایی که وسایل نقلیه موتوري 

ونقل عمومی رایگان براي دانش آموزان در هلند، استفاده از وسایل نقلیه است. براي مثال امکان حمل

 شخصی را کاهش داده است.

 هارانندهي مخصوص آموزش رانندگی براي هادوره -

 هاایستگاهاتوبوس و همچنین مسیرهاي دسترسی به  هايایستگاهرل کردن ایمنی کنت -

 ونقل عمومی قوانین ساعات کاري رانندگان حمل -

و یا مسئول خط و باطل کردن گواهی یا  هارانندهي و تصادفات بدرفتارو یا  نظمیبیگزارش کردن  -

 ی آن درپیپدر صورت تکرار  هاآنپروانه کار 

 اندداشتهیی که عملکرد ایمن هارانندهتعمیم یک سیستم تشویقی براي  -

 هاآنو چک کردن مناسب بودن وضع ایمنی  هاراهي ادورهبازبینی  -
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 کم کردن احتمال وقوع حاالت پرخطر -3-3-1-6

 هاراهمختلف شبکه  هايبخشمحدودیت دسترسی به  •

و همچنین جلوگیري از  هابزرگراهو  هاآزادراهدر  سواراندوچرخهجلوگیري از عبور و مرور عابران پیاده و  

ر یی بسیاهاحلراههستند که  هامحدودیتاین  ازجملهورود وسایل نقلیه موتوري به حریم عبور عابران پیاده 

به محل  توانندینمو از این طریق وسایل نقلیه موتوري دیگر  هاستمحوطهمناسب جهت جداسازي فیزیکی 

 عبور عابران پیاده وارد شوند.

 حق تقدم دادن به وسایل نقلیه با ضریب اشغال باالتر •

هاي حلاولویت دادن به وسایل نقلیه با تعداد سرنشین بیشتر نسبت به دیگر وسایل نقلیه یکی از راه

پذیر بودن رو موجب کاهش خطرمناسب جهت کاهش مسافت پیموده شده توسط وسایل نقلیه است و از این

هاي مختلف اجرا شده است. براي مثال در کورتیباي . این سیاست در اکثر کشورها به روششودیمسیستم 

تر مسیرهایی ایمن و با دسترسی سریع هااتوبوس، براي هاچراغبرزیل با خطوط و مسیرهاي جدا و حق تقدم در 

 .اندآوردهبراي کاربران فراهم 

 هاموتورسیکلتعملکرد محدودیت گذاردن بر سرعت و  •

ا اهداف ب هاموتورسیکلتبسیاري از کشورهاي توسعه یافته قوانینی در ارتباط با سرعت و عملکرد موتور 

حجم موتور ماکزیمم  1980. براي مثال در کشور انگلستان در اواخر اندکردهکاهش جراحات و تصادفات وضع 

را در افراد جوان  هاکشتهکاهش داده شد و همین اقدام  سیسی 125به  250براي رانندگان جوان و مبتدي از 

 درصد کاهش داد. 25موتورسوار 

 افزایش سن قانونی براي استفاده از موتورسیکلت •

 ، افزایشهاموتورسیکلتدر کشور مالزي در میان تمام اقدامات پیشنهادي جهت کاهش تعداد تصادفات 

نسبت سود به هزینه را دارا بود. همچنین دیگر اقدام صورت  ترینسال بزرگ 18به  16سن قانونی رانندگی از 

گرفته در این زمینه، جلوگیري از رانندگی افراد جوان در شب است که این مورد نیز بازده خالص مثبت را 

 .دهدیمنشان 

 ونقل شهري براي جلوگیري از تصادفاتطراحی مناسب شبکه و زیرساخت حمل -3-3-1-7

یمنی نقش بسزایی دارند و بهبود سطح راه و وضع مسیر در نقاط تصادف در ا هارساختیزبدیهی است که 

 يبندتیاولوکه ایمنی بهبود پیدا کرده است. تعاریف روشن و واضح از  کندیمخیز در بسیاري حاالت اثبات 
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یمبه کنترل سرعت مجاز در شرایط آتی که رانندگان در آن قرار  تواندمیطبق تعاریف  هاآنو اجراي  هاراه

 :در سه بخش زیر مورد بررسی قرار داد توانمیکمک نماید. راهبردهاي بهبود زیرساختارها را  رندیگ

 هاآنونقلی موجود براي تشخیص کمبودها و خطرات بالقوه ي حملهاشبکهبازبینی  -

 و معرفی یک روش مناسب بازرسی ایمنی جهت بیشینه کردن ایمنی تمام کاربران شبکه  ارائه -

 هاراهواحد ایمنی راه با وظیفه تشخیص و بهبود نقاط خطرناك شبکه  یک سیتأس -

فق ا مثالًي مختلف صورت گیرند؛ هانهیزمبراي ایجاد یک شبکه راه ایمن الزم است اقدامات مختلفی در 

 :کندیمدر کشور سوئد، سه زمینه عمده ذیل را معرفی  "صفر تصادف"

 شدیدجلوگیري از وقوع تصادفات منجر به جراحات  -

 کاهش شدت برخورد ضربه هنگام وقوع یک تصادف -

امدادرسانی به کمترین مقدار ممکنه کاهش  هايسرویساطمینان از اینکه شدت جراحات وارده توسط  -

 .ابدییم

 ي جهت گسترش شبکه زیربرنامهآگاهی از مسائل مربوط به ایمنی در  -3-3-1-8

 :ذیل صورت گرفته است هايفعالیتدر این راستا در کشورهاي پردرآمد 

 هاراهي شبکه راه مطابق با عملکرد بندطبقه -1

 هاراهتنظیم محدودیت سرعت مناسب مطابق با عملکرد  -2

 بهبود طرح راه جهت تشویق مردم در استفاده بهتر از آن -3
 

عت رارتقا یافته است. مقدار س هاراهواسطه تعریف ترتیب و توالی ایمنی راه در کشورهاي توسعه یافته به

اوت متف کامالً غالباًباید با توجه به کاربري هر راه تعیین شود. البته شرایط کشورهاي در حال توسعه  هاراه

تر اغلب خیلی بیش هاکاربريبسیار اندك است و تراکم  هاراهبه  شدهدادهاست، زیرا که در آنجا فضاي اختصاص 

تغییر داد. با  هاآندرآمد مطابق درآمد درآمد متوسط و کمبراي کشورهاي با  توانمیالبته اصول باال را  1است.

 :کندیمدر نظر داشتن اصول کلی مذکور، مهندسی ایمنی و مدیریت ترافیک اهداف ذیل را دنبال 

 جلوگیري از کاربردهایی که راه براي آن طراحی نشده است -

داخل ت هاراهکاربران مختلف در ي که اگونهبهمدیریت ترافیک مرکب با جداسازي انواع مختلف کاربران  -

                                                   
1 Review of Road Safety in Urban Areas", Department for International Copyright Development (DFID) 
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 ي پائینهاسرعتحرکتی نداشته باشند مگر در 

 جلوگیري از گیج شدن کاربران در انتخاب مسیر مناسب -

 بازرسی ایمنی راه -3-3-1-9

اثرات ایمنی آن در سطوح وسیع  ستیبایم، شوندمیونقلی پیشنهاد ي جدید حملهاپروژه کهی هنگام

اجرائی پیشنهاد شده با اصول ایمنی و نیز براي امتحان اینکه آیا  هايطرحارزیابی شود. براي تأیید همخوانی 

 جهت کاهش تصادفات نیاز است یا نه، بازرسی ایمنی نیاز است. هاطرحتغییرات بیشتري در 

 :رندیگیمي جدید، انجام هاوژهپردر مراحل مختلف  معموالً فرآیند بازرسی ایمنی 

 موجه بودن مطالعات پروژه -

 طرح اولیه -

 جزئیات طراحی -

 ي شودبرداربهرهکه پروژه بازرسی ایمنی قبل از این -

 ي پروژهبرداربهرهبررسی ایمنی چند ماه پس از  -

در بعضی از کشورها مانند استرالیا، نیوزیلند، دانمارك و انگلستان فرآیند بازرسی ایمنی راه امري اجباري 

شده است. در نیوزیلند نسبت هزینه به سود در انجام پروسه بازرسی 
20
 تخمین زده شده است. 1

 ندیآیممحافظت از برخوردها و حوادثی که به علت شرایط اطراف راه به وجود  -3-3-1-10

 و هاركیتو اشیاء اطراف راه مانند درختان،  شوندمیي که از مسیر منحرف ابرخورد بین وسایل نقلیه

یک مشکل اصلی ایمنی راه است. در تحقیقی که توسط سازمان همیاري عالئم راه و غیره در سراسر جهان 

ي موجود که با مشکل تصادفات هاياستراتژصورت گرفت. پیشنهاد شد که  1975در سال  1قتصادي و توسعها

 بایستی به اقدامات ذیل تقویت شوند. اندمواجهکنار جاده 

 بدون خطر اشیاء کنار راه هاراهطراحی  -1

 باشند. ترمنعطفي که در هنگام برخورد اگونهبهطراحی اشیاء کنار راه  -2

 .کنندیمشیاء کنار راه توسط موانعی که قسمتی از انرژي برخورد را مستهلک حمایت ا -3

ی با اشیاء کنار راه آسیب درپیپي که سرنشینان آن در برخوردهاي اگونهبهطراحی بهتر وسایل نقلیه  -4

                                                   
1 Organization for Economic Co-operation and Development 
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 نبینند.

براي ممانعت از خروج وسایل نقلیه از کنار جاده و نیز جلوگیري از برخوردهاي شدید هنگامی که وسایل 

ي هالیرو  هافنسبه ترافیک با سرعت باالتر ملحق شوند،  خواهندیمو  اندابانیخي میانی هاانبارهنقلیه در 

ز مواد صلب (مانند بتن)، مواد نیمه صلب ا توانمیرا  هالیرو  هافنسحفاظتی وسایل بسیار مناسبی هستند. 

(ساخته شده از سیم یا کابل) ساخت. موانع کابلی با  ریپذانعطافي فوالدي) و مواد هایقوط(مانند تیرها و 

دوخطه تخمین  هايراه. در اندرفتهي مناسب در کشورهاي سوئد، دانمارك، سوئیس و انگلیس به کار هانهیهز

 درصد تعداد کشتگان و مجروحین جدي را کاهش دهد. 50تا  45ي مرکزي هاکابلزده شده است که ریل با 

 رهایگضربه •

کردن  که توسط آرام اندي متوالی به وسایل نقلیههاضربهوسایل بسیار مناسبی در کاستن  رهایگضربه

ي عالئم از صدمات شدید هادارندهنگهو  هاپلي برق، پایه هاپستقبل از برخورد با اشیاء صلب اطراف راه،  هاآن

که صدمات  دهدیمدر ایاالت متحد شده، نشان  رهایگضربهیی که در رابطه با هایبررس. کنندیمجلوگیري 

درصد جراحات  40 رهایگضربهدرصد کاهش یافته است. در شهر بیرمنگام انگلستان نصب  75تا  هافوتجدي و 

 .]8[عداد کشتگان و تصادمات شدید را کاسته استدرصد ت 14تا  67شدید را کاهش داده و چیزي بین 

 )زیخحادثهبهبود مناطق با خطر باال ( -3-3-1-11

 یی که ثبت تصادفاتجاهاو معابر شهري با متمرکز کردن اقدامات بهسازي در  هابزرگراهی منیا نیمهندس

د دارد و نه ي آشکار و مشهود وجوخطراست، تالش خود را به مناطق و معابري که در آنجا  فیضعدر آنجاها 

 خطري محسوس معطوف خواهند نمود.

ی منیا نیمهندسدهد.  شیافزاشمار تصادفات را  تواندمی، کاهش خطر محسوس هاموقعیتی برخدر 

 توانندیمانتخابی مجزا،  هايمکاني تمرکز بر جابهی گسترده در سراسر منطقه منیاي هابرنامهمعموالً با اجراي 

 سوانح داشته باشند.ي بر کاهش شتریب تأثیر

کم به دست آورد و  نهیهزبا صرف  توانینمی را مهندس حلراه نیترمناسبباید توجه داشت که همواره 

 -نهیهزاصالح اساسی در جاده ضروري است. البته باید هر گونه اقدام مهندسی از نظر  کی مواقع، یبرخدر 

 ي مقایسه شده و برتري آن ثابت شود.ذارگهیسرمااصالح جاده براي جلب  هايطرح ریسابا  دهیفا

 :ردیگچهار روش عمده ممکن است مورد استفاده قرار 

 دهندیمیی که تصادفات با تعداد زیاد رخ جای از راه، کوتاه هايبخش امجزا ی گاهیجااقدام در یک  -
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 یی با عوامل مشترك تصادفهامکاني از اقدامات در امجموعه -

 باالتر از حد متوسط در آن است هاآنتصادفات در  زانیماز بزرگراه که  هاییبخشاقدامات مناسب در  -

 ی شهرينواحویژه در باالست، به اریبستصادفات آن منطقه  زانیمیی که جاي در امنطقهاقدام  -

اقدام مناسب وضعیت موجود بوده و براي  نیااست که  نیای جبراناقدام  کی تیموفقمهم در  اریبسنکته 

که  کندیمی صدق جبرانویژه در مورد اقدامات موضوع به نیاگذاري شده باشد. یی شده، هدفشناسامشکالت 

ثرات از ا دیباي اجادهی منیا نیمهندسی داشته باشد. منیاحوزه  ریسانامطلوب و مخالف بر  تأثیرممکن است 

انند هر اقدام متقابل براي بد دیبا نیهمچن هاآناست، آگاه باشند.  نیتخمی که قابل جبراننامطلوب هر اقدام 

 ی مناسب است.هدفی به چه ابیدست

اقدامات فیزیکی هستند که براي افزایش سطح ایمنی  عمدتاًاقدامات کم هزینه در مهندسی راه و ترافیک 

 .اندآلدهیابودن  متیقارزان. اقدامات به لحاظ سرعت اجرا و روندیمسیستم راه به کار 

 :اند ازاقدامات عبارت گونهایني از اپاره

 1تغییرات فیزیکی در راه جهت بهبود وضع ایمنی آن (مانند مقاومت در برابر سرخوردن) .1

 ي میانیهارهیجزنصب رفوژها و  .2

 هایکشخطبهبود وضع نور، عالئم و  .3

راهنمایی و  هايچراغبندي ي کوچک، تغییر در زمانهادانیمنصب  مثالًتغییر عملکرد تقاطعات،  .4

 هایکشخطعالئم و بهبود 

. اقدامات فوق را دهدیمنمایش  اندداشتهي از این اقدامات را با نتایجی که در بر اپارهنیز  3–3 جدول

 :در موارد ذیل به کار گرفت توانمی

 مثال در یک پیچ یا تقاطع خاص عنوانبهي با خطر باال هاتیسادر  .1

 نباشد خصوصبهدر راستاي یک مقطع که خطر آن از میانگین بقیه بیشتر است اگرچه یک سایت  .2

 در تمام همسایگی سایت با خطر باال .3

 تیک وي سود به هزینه باال، دیدي سیستماهانسبتتجربه نشان داده است که براي به دست آوردن 

مهندسی ترافیک قرار است  نهیهزکمو مقاطعی از معابر شهري که اقدامات  هاتیساي براي تعیین انهیچندگز

                                                   
1 Skid Resistance 
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مناسب نتایج این دسته از اقدامات به همراه چهارچوب مدیریتی و  بینیپیشصورت گیرد و برآورد و  هاآندر 

 .]8[قانونی ترتیب یافته و کارآمد مورد نیاز است
 

 ]8[انجام شده در کشور نروژ نهیهزکمي اقدامات هانمونه -3–3 جدول
 نسبت سود به هزینه میانگین روزانه ترافیک ساالنه متوسط هزینه (کرون نروژ) اقدامات ایمنی راه

 5/2 8,765 5,990,000 و زیرگذرهاي عابران پیاده هاپل
 3/19 20,133 310,000 بردن موانع اطراف راهاز بین 

 5/1 3,269 5,640,000 اقدامات متفرقه جزئی
 4/10 10,947 860,000 ي کنار راههالیگاردر
 3/10 42,753 1,880,000 ي میانه راههالیگاردر

 5/3 1,169 60,000 ي خطرناكهاچیپي در گذارعالمتبهبود 
 7/10 8,179 650,000 بهبود روشنایی راه

 0/14 10,484 390,000 ي عابر پیاده مرتفعهایکشخط

 تناسب و هماهنگی سایر جوانب مختلف ایمنی با طراحی راه -3-3-1-12

چند خطه) مثل شعاع  هايراهو  هابزرگراه، هاآزادراهبا سرعت باال ( هايراهتمهیدات الزم در ایمن بودن 

 هايراهي عمودي و افقی، ورودي و خروجی تقاطعات غیرهمسطح و جزایر میانی راه براي هاقوسزیاد در 

 دوطرفه و غیره

ي هاسرعتعالوه بر محدودیت سرعت، اقدامات مهندسی دیگري الزم است تا  خطهکی هايراهدر  -

 :اند ازانتخاب شوند که عبارت هاراهمناسب در 

 پذیرپائین و کاربران آسیبآماده کردن مسیر براي ترافیک با سرعت  -1

 تعیین عرض کافی براي سبقت -2

جلوگیري  تاًینهاي میانی براي جلوگیري از سبقت در خطوط حرکت از جهت مخالف و هارهیجز -3

 از تصادفات جلو به جلو

 روشنایی مناسب راه در تقاطعات و میادین -4

 بهبود طرح مسیر راه در راستاي قائم -5

 وخمچیپپر ي پایین در مناطق هاسرعتاعمال  -6

 کاربرد منظم عالئم محدودیت سرعت -7

 ی پر و خالیکشخطاستفاده از  -8

 ي برق و غیره از حریم جادههاركیدي موانع صلب مثل درختان، سازپاك -9
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ي بیشتر و بهتري در این زمینه در کشورهاي توسعه یافته (با درآمد باال) صورت گرفته است که هاتجربه

 :اند ازعبارت

یک کیلومتر در  30 مثالًي بسیار کم (هاسرعتبراي  ستیبایمدسترسی به مناطق مسکونی  هايراه -

رعت خود باعث کنترل س نوبهبهاز موانع فیزیکی که  توانمیساعت و کمتر) طراحی شوند و در این راستا 

 استفاده کرد. شوندمی

براي عابران پیاده و  ترمنیا مدیریت ایمنی در سطح کل شهر؛ این اقدامات جهت فراهم آوردن شرایط -

، مدیریت تصادفبهي ترافیکی منجر هاییجابجاي که تغییرات و اگونهبهاست که  سواراندوچرخه

 .]8[شوند

 در برابر تصادفات هاآنفراهم آوردن دید مناسب در وسایل نقلیه و مقاوم کردن  -3-3-1-13

 وسایل نقلیه دیدبهبود  -3-3-1-13-1

جلو مخصوص رانندگی در ساعات روشن روز در بعضی از کشورها براي تشخیص بهتر وسایل  هايچراغ 

مثال استرالیا، کانادا، مجارستان و بعضی از ایاالت کشور امریکا، قوانین مختلفی  عنوانبه. روندیمنقلیه به کار 

 روشن در روز دارند. هايچراغبراي 

 :1ر وسیله نقلیهترمز سوار شده در ارتفاع باال ب هايچراغ •

با استانداردهاي مختلفی در بسیاري از کشورها تعریف شده و منجر به کاهش تصادفات در  هاچراغاین 

 بوده است. 9/8و در آمریکا  1/4. نسبت سود به هزینه این اقدامات در نروژ اندشدهدرصد  50تا  15حدود 

درصدي  15تا  10، باعث کاهش هاموتورسیکلتمخصوص حرکت در ساعات روشن روز براي  هايچراغ

ایالت کشور  14ي در امطالعهمثال  عنوانبه. شوندمی، اندبوده کمدر آن دسته از تصادفات که ناشی از دید 

درصدي  13باعث کاهش  هاموتورسیکلتجلوي  هايچراغامریکا نشان داده است که قوانین مربوط به استفاده از 

ماه پس از اعمال قوانین مربوط به روشن  14اشی از دید ناقص شده است. در سنگاپور نیز ي نهافوتدر تعداد 

 .]8[گزارش شده است شدگانفوتدرصدي در تعداد  15، کاهش هاموتورسیکلتجلو در  هايچراغکردن 

ز خطر ابهبود قابلیت دید وسایل نقلیه غیرموتوري، بهترین راهبرد براي اینکه عابران پیاده خودشان را  

را  هانآیی است که قابلیت دید هالباستصادفات ناشی از نور کم در روز و یا تاریکی محافظت نمایند پوشیدن 

ي عقب و هاچرخیی روي هابازتابنده سواراندوچرخهافزایش دهد. در کشورهاي توسعه یافته، الزامی است که 

                                                   
1 High- mounted Stop Lamps in cars 
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ده نمایند که از یک فاصله مشخص قابل دیدن باشد. استفا شانیهادوچرخهیی را براي هاالمپجلو نصب کنند و 

ها براي چرخرا  هارنگي این نوع ریکارگبه سواراندوچرخهبراي تشویق  درآمدکممحققان ایمنی در کشورهاي 

 خطر تصادفات ناشی از دید ناقص را کاهش دهد. تواندیمکنند که گیرها توصیه میو لبه گل

 برابر تصادفاتطراحی وسایل نقلیه مقاوم در  -3-3-1-14

. در شده است ارائهی المللنیبقوانین و استانداردهاي مختلفی توسط مسئولین ایمنی در سطح ملی و 

ي امنطقهاست و در مقیاس  1مقیاس جهانی این قوانین شامل تعهدات اقتصادي کشورهاي متحده اروپا

ي با سرعت بیشتري امنطقهن شده در سطح . استانداردهاي تدویشودیمرا شامل  2یی مانند اتحادیه اروپاهاگروه

 .شوندمیی اجرا المللنیبنسبت به استانداردهاي 

ی جا افتاده و جایگاه خوببه 3»شایستگی خودرو در برخوردها«اکنون در کشورهاي صنعتی مفهوم هم

 مطمئناًشود  (جهانی) مطرح تریکلبسیار با اهمیتی در طراحی وسایل نقلیه دارد و اگر این مفهوم در سطوح 

 خواهد داشت. هاراهنقش اساسی در باال بردن ایمنی 

باالیی دارد.  العادهفوقاهمیت  سواراندوچرخهایمنی سپر (جلو) خودروها هنگام برخورد با عابران پیاده و 

و بنابراین هرچه  دیآیمبه وجود  هانیماشبیشترین عامل مرگ و جراحات عابران پیاده در اثر برخورد با جلوي 

 باشد، ایمنی عابر پیاده را باالتر خواهد برد. ترمنیا هانیماشساخت سپر 

مراحل و فرآیندهاي تست اتومبیل و وسایل  4دول اروپائی (کمیته بهبود ایمنی وسایل نقلیه در اروپا)

ي هاالس. بین انددهداي تشکیل شده، انتشار هاائتالفمورد نیاز جهت عملکرد صحیح وسایل نقلیه را توسط 

کاملی در مورد تست ارزیابی ایمنی در برخورد جلوي  هايروش EEVC، یک گروه کاري 1994تا  1988

سرعت  تأثیر هاآنتکمیل شدند و در  1998در سال  هاروشکرد. این  ارائهوسایل نقلیه سواري به عابران پیاده 

 :دیده شده استکیلومتر بر ساعت در موارد ذیل بر عابران پیاده  40

 تست سپر ماشین در جلوگیري از جراحات شدید زائد و شکستگی پا -1

ربات ساالن و ضتست لبه جلویی کاپوت براي جلوگیري از شکستگی استخوان و مفصل ران در بزرگ -2

 سر در کودکان

                                                   
1 United Nations Economic Commission for Europe 
2 European Union  
3 Crash worthiness  
4 European Enhanced Vehicle- safety Committee (EEVC)  
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 ي مربوط به روي کاپوت هنگام برخوردهاي سر با وسیله نقلیههاتست -3

ی از اثرات ناش تواندمیي فوق در وسایل نقلیه به کار گرفته شود هاتستکه اگر نتایج  اندزدهتخمین 

 درصد کاهش دهد. 20تصادفات در کشورهاي عضو اتحادیه اروپا را تا 

که با تغییر هندسه و طراحی وسایل نقلیه  انددادهنشان  هاکامیونو  هااتوبوستحقیقات انجام شده درباره 

 ا در تصادفات کاست.تعداد مجروحان ر توانمیسنگین 

 حفاظت سرنشینان وسیله نقلیه •

 :اند ازباره عبارتاهداف اصلی دراین

 .شوندمیی دگیدبیآسحفاظت سرنشینان در مقابل عوامل داخل خودرو که باعث  -1

 .اندگرفتهمناسب درون اتومبیل قرار  طوربهاطمینان از اینکه مسافران  -2

 کاهش احتمال پرتاب سرنشینان به خارج از وسیله نقلیه  -3

 . شودیمجلوگیري از جراحاتی که از سوي سرنشینان به یکدیگر وارد  -4

 با اجرام مختلف هالیاتومبهمساز کردن  -5

 حفاظت سرنشینان در مقابل تصادفات جلو و طرفین •

ت است که فقط یک گوشه از در کشورهاي پیشرفته سهم عمده تصادفات مربوط به آن دسته از تصادفا

درصد جراحات ناشی از  79. براي مثال در آمریکا کندیمجلوي اتومبیل به شیء و یا خودرو دیگر برخورد 

گونه تصادفات است. اکثر فعالیت اخیر مهندسین ایمنی در این برخوردهاي جلوي وسیله نقلیه ناشی از این

فوذ را کاهش دهند و ن هاتصادفگونه بتوانند شدت اثرات این راستا بوده است که با بهبود سازه وسیله نقلیه

اشیاء خارجی به داخل وسایل نقلیه را کم کرده و یا از بین ببرند. در ضمن انعطاف مناسب سازه اتومبیل، فضا 

تا خطر جراحات به کمترین  آوردیمي هوا فراهم هاسهیکو فرصت مناسب را جهت عملکرد کمربند ایمنی و 

 خود برسد.مقدار 

و برخورد  1ي برخورد کامل جلو با مانعهاتستدر بیشتر کشورهاي توسعه یافته قوانینی وجود دارد که 

. استفاده از این آزمایش جهت اطمینان از حمایت دانندیمرا الزامی  2گوشه جلویی اتومبیل با مانع منعطف

، اما دهندیمبه تصادفات از جلو کمتر روي  سرنشینان بسیار پراهمیت است. با اینکه برخوردهاي کناري نسبت

                                                   
1 Full-width frontal barner 
2 Offset deformable barner  
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سرنشین را توسط محیط داخلی  توانمی. در تصادفات از کنار به دشواري کنندیمهاي بیشتري وارد آسیب

ي هوا هاسهیکاتومبیل از تصادفات طرفین حفظ کرد و بیشترین تالشی که در این زمینه انجام شده استفاده از 

 اتومبیل جهت عدم نفوذ به آن بوده است.در طرفین و طراحی سازه 

 محدوده حرکتی سرنشینان •

بهترین روش براي محدود کردن دامنه حرکتی سرنشینان کمربند ایمنی است. افزایش استفاده از کمربند 

قش را ی، بیشترین نرساناطالعي اقدامات مختلف، مانند کنترل پلیس، قوانین و مقررات و ریکارگبهایمنی با 

. کمربند ایمنی خطر تصادفات جدي و منجر به جراحات شدید و فوت را بین کندیمی سرنشینان ایفا در ایمن

العمل کمربندهاي ایمنی، استانداردهاي مختلفی در و عکس هاقالب. مهارها و دهدیمدرصد کاهش  65تا  40

درآمد . در کشورهاي کمدر وسایل نقلیه اجباري است هاآنسراسر جهان دارند که در اکثر کشورها اجراي 

 .]8[نیم و یا بیشتر کمربندهاي ایمنی عملکرد صحیح ندارند معموالً 

یک عامل خارجی در محدود کردن سرنشینان در وسایل نقلیه  عنوانبهي اندهیافزاي هوا با رشد هاسهیک

ا محدود کنند. هر چند ي هوا بایستی در هنگام تصادفات در تمامی جوانب سرنشینان رهاسهیک. روندیمبه کار 

از  توانندینم مثالً سرنشینان جلوي ماشین را از تمام اثرات حوادث ایمن دارند ( توانندینم هاسهیککه این 

ي ایمنی به کار هايکمربندي هوا با هاسهیک کهیهنگامپرتاب شدن سرنشینان به بیرون جلوگیري نمایند)، اما 

ي هاسهیک. یک تخمین کلی اثربخشی دهدیمدرصد کاهش  68خطر مرگ را در تصادفات از جلو تا  روندیم

 .]8[داندیمدرصد  14تا  8هوا را در کاهش فوت در انواع مختلف تصادفات بین 

 حفاظت وسایل نقلیه در برخورد با اشیاء کنار راه •

حات شدیدي را به همراه دارند. قوانین کنونی ي کنار راه جراهاركیتبرخوردهاي وسایل نقلیه با درختان و 

با  هاتستو الزم است که این  رندیگیمي وسایل نقلیه، تنها برخورد وسایل نقلیه به یکدیگر را در نظر هاتست

 تکمیل شوند. هاركیتي برخورد کنار و جلو وسایل نقلیه با هاتست

 سازگاري وسایل نقلیه با یکدیگر •

دستیابی به وسایل نقلیه همساز با یکدیگر به نوع خاص ترکیب وسایل نقلیه موتوري در هر منطقه بستگی 

ي اقهمسابي سبک و وسایل نقلیه هاونیکام هايحرکتدر ایاالت متحده نیاز عمده در راستاي تطابق  مثالً دارد. 

ي اتومبیل با اتومبیل در برخوردهاي جلو به ي سواري است. در اروپا تمرکز بر این است که سازگارهالیاتومببا 

و یا با درآمد متوسط سازگاري وسایل نقلیه با یکدیگر  درآمدکمجلو و جلو به بغل را بهبود دهند. در کشورهاي 
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. در این کشورها شودیمبیشتر درباره تصادف اتومبیل با کامیون، چه جلو به جلو و چه جلو به عقب، بحث 

 ترکوچکي که در هنگام برخورد با وسایل نقلیه اگونهبه هاستونیکامد سازه و هندسه اولویت اول در بهبو

 هاموتورسیکلتبلکه  شودینم هالیاتومبتنها شامل  ترکوچکنقلیه دهند. البته وسایل تطابق بهتري از خود نشان

 .رندیگیمنیز در این محدوده قرار  هادوچرخهو 

 هوشمندوسایل نقلیه  -3-3-1-14-1

زیادي در ایمنی  تأثیرونقل هوشمند حمل هايسیستمجدید به وجود آمده در عرصه  هايتکنولوژي

را به  هالیاتومب. در حال حاضر روندیماندك به سمت توسعه وسایل نقلیه هوشمند پیش و اندك اندداشته

که از آن طریق بتوان ایمنی راه را در مواردي مانند جلوگیري از برخورد، کاهش  کنندیمتجهیز  هاییتکنولوژي

جراحات و اطالع دهی تصادف پس از وقوع تصادف بهبود بخشید. در ذیل به بعضی از مواردي که در هوشمند 

 :شودیمبودن وسایل نقلیه در ایمنی راه نقش اساسی دارند اشاره 

 کمربند ایمنی هشدار هوشمند جهت یادآوري بستن -

 تنظیم کننده هوشمند سرعت  -

 عدم حرکت وسیله نقلیه به دلیل مصرف بیش از حد قانونی الکل توسط راننده -

 1ي پایداري الکترونیکی روي وسیله نقلیههابرنامه -

ف شرایط رطوبت باال و یا وجود بر مثالً؛ تأثیرگذارندبر کنترل وسایل نقلیه  توانندیمشرایط آب و هوایی 

ي هايدارسازیپا. در چنین شرایطی شودیماده، باعث سرخوردن و در نتیجه تصادف وسیله نقلیه در ج

 و مانورهاي بحرانی، برقرار سازند. هاچرخشتعادل وسیله نقلیه را در برابر  توانندیمالکترونیکی 

 يشهردرونمدیریت ترافیک در ایمنی  گذاريسیاست -3-3-1-15

ایمنی در سطح شهرها با موفقیت صورت  هايطرحکه  شودیمي باعث شهردرونمدیریت جامع ایمنی 

 .اندبودهیی از آن در کشورهاي اروپائی موفق هانمونهگیرند. چنانچه 

 هايحرفي عمومی و درك سیاسی در ایمنی، پیشرفت در سطوح هایآگاهتالش براي افزایش  موازاتبه

گونه پنداشت که مهندسی ایمنی راه همان مهندسی ترافیک کمک بزرگی باشد. نباید این تواندمیکار نیز 

؛ اما باید توجه کرد که بیشینه کردن ایمنی اندنهیزماست. با اینکه هر دو مهندسی از یک ریشه و در یک 

                                                   
1 On-board electronic stability programmes 
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تی تعیین ایسگذاران بکاربران راه با بیشینه کردن ظرفیت راه براي ترافیک موتوري یکسان نیست. سیاست

کنند که منابع محدود موجود چگونه به این دو اختصاص داده شود و در نهایت به یک تصمیم برسند. همچنین 

جداگانه به واحدهاي مخصوص ابالغ شوند. واحد مهندسی  صورتبهتصمیمات اتخاذ شده در این دو زمینه باید 

ثه در آن رخ داده است، نظارت کنند، در این راستا ایمنی و یا ترافیک باید بر وضعیت تصادفات و راهی که حاد

مخصوص مشترك بین  هايآموزشالزامی خواهد بود.  هاآنجزئیات محل براي  مخصوصاًاطالعات تصادفات، 

را بهبود دهد. ازجمله اقدامات راهبردي که در زمینه  هاآنروابط کاري  تواندمیمهندسان راه و نیروهایی پلیس 

  :موارد ذیل را ذکر کرد توانمیدنظر بوده است، مدیریت ترافیک م

و حرکات مورد نیاز و همچنین  هایدسترسجهت کم کردن تداخل  هاراهي بندتیاولورعایت حق تقدم و  -

 بین انواع مختلف کاربران راه

ونقل و سایر وسایل حمل هادوچرخهمهیا کردن نواحی، شبکه و مسیرهاي ایمن براي عابران پیاده،  -

 وتوريغیرم

جلوگیري از تصادفات، مانند بازرسی ایمنی، کنترل دسترسی، آموزش کاربران و دیگر  هايحلراه ارائه -

 موارد

اشعه مادون قرمز در  هايدوربینو  سنجسرعت هايدوربینجدید، مانند  هايتکنولوژياستفاده از  -

 ند.پتانسیل مناسب را دار هايریگیپشهرهایی که از لحاظ اعمال قوانین و 

تا زمانی که یک واحد مستقل تحلیل ایمنی ترافیک وجود نداشته باشد، اقدامات ایمنی سازمان مدیریت 

انتقال  معموالً . کندیمکار خود را با اطالعات تصادفات که از پلیس ترافیک گرفته است، شروع  معموالً ترافیک 

تا بتواند مشکل تصادفات  ردیپذینمي صورت ادورهصورت منظم و از پلیس ترافیک به مدیریت ترافیک به هاداده

دریافت که اگر سازمان مدیریت ترافیک آمار تصادفات را  توانمیترافیکی را حل نماید. با یک نگاه روشمند 

و  هادوره، هاتیسادست آورد و همچنین این سازمان اجازه تحلیل اطالعات را براي تعیین صورت منظم بهبه

از بسیاري تصادفات جلوگیري کرد. جهت تحلیل آمار تصادفات  توانمیفراهم نماید،  دارمشکل ي کاربرهاگروه

 استفاده شود.  تواندمیساده تحلیل پایگاه اطالعاتی  افزارنرمي مخصوصی وجود دارد ولی هر افزارهانرم

-ه به جلو، خوابآمار سایت رسمی پلیس راهنمایی و رانندگی چهار عامل عدم توج بنا برطور کلی به

ترین عوامل ایجاد تصادفات در کشور هستند. محدود کردن سرعت و مهم رمجازیغآلودگی، سرعت و سبقت 

 روند. درشمار میشهري بهویژه تصادفات درونابزار بسیار مفیدي جهت کاهش شدت تصادفات به هاکنترل
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ترافیک براي کنترل  سازيآرامجهت  ي شهرهاي اروپائی سطح وسیعی از اقدامات فیزیکی مؤثريهاجاده

 :اند ازبه کار گرفته شده است که اقدامات عمده در این زمینه عبارت هاسرعت

 دهدیمخیابان را کاهش  مؤثراحداث پناهگاه مسافرین که عرض  -

 ي باالهاسرعتکنترل سبقت گرفتن وسایل نقلیه و کنترل رسیدن وسایل نقلیه به  -

 در سطح راه براي کنترل سرعت هایبرجستگایجاد  -

باریک کردن راه براي جلوگیري از عبور وسایل نقلیه سنگین و یا محدود کردن حرکات وسایل نقلیه در  -

 زمانهم طوربهیک جهت 

 هاآنجهت کاهش سرعت  وخمچیپرپبراي اجبار وسایل نقلیه در طی مسیرهاي  1ایجاد برونزدگی -

االتر ب هاخیاباني که در سراسر تقاطع سطح جاده از سطح باقی اونهگبهایجاد تقاطعات با اختالف سطح  -

 قرار گیرد

ي که عرض خیابان توسط رانندگان متغیر دریافت شود و وسایل نقلیه اگونهبهی خیابان کشخطنقاشی و  -

 تشویق شوند سرعتشان را کاهش دهند

ا وسایل مختلف توسط پلیس ترافیک ) کنترل محدودیت سرعت بهابزرگراهاصلی (آزادراه و  هايراهدر 

 هايدوربین، کنندیمي لیزري که با اشعه کار هاتفنگاز طریق  توانمی. محدودیت سرعت را ردیگیمانجام 

نیز روش مناسب  2ترافیک سازيآرامکنترل کرد.  هانیاثابت و متحرك، دنبال کردن وسایل نقلیه و امثال 

 و هاخیابانکه البته الزم است در این راستا توالی و تقدم اجراي  دیگري براي اعمال محدودیت سرعت است

 را در نظر داشت. هاجاده

ي مهم مدیریت ترافیک، اقدامات کاهنده سفر هستند که نقش بسزایی در بهبود ایمنی هاجنبهیکی از 

 :اند ازترین این اقدامات عبارتمهم ازجملهي دارند. شهردرون

 ي روابط از طریق جادهجابهاستفاده بیشتر از ارتباطات الکترونیکی  -

 تشویق مردم جهت کار در منزل و انتقال و ارتباط کاري با محل کار از طریق پست الکترونیکی -

 ي روزانههامسافرتمدیریت بهتر  -

 ونقل توریستمدیریت بهتر حمل -

                                                   
1  Chicane 
2  Traffic Calming  
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 ونقل کاال ي اعمالی بر حملهاتیمحدود -

 رك وسایل نقلیه و استفاده از جادهي پاهاتیمحدود -

 .شودیمترافیک بیشتر پرداخته  سازيآرام تیپراهمدر ادامه به بحث  

 ترافیک سازيآرام -3-3-1-16

ی که ایمن آیندهمي گرد اگونهبهترافیک بدان معناست که طراحی شبکه و اقدامات مهندسی  سازيآرام

ترافیک، که سرعت ترافیک را  سازيآرامي هارنامهبي محیطی زندگی مردم بهبود یابد. هاجنبهراه و دیگر 

، آورندیمرا پدید  پذیرآسیبامکان عبور و مرور بهتر را براي عابران پیاده و سایر کاربران  عموماًکاهش داده و 

 کاهش دهد. مؤثر طوربهدر بسیاري از کشورهاي صنعتی توانسته است تعداد تصادفات را 

 استفاده هاآني محلی و ترافیک عبوري هاشبکهفیک در اصل براي اعمال در سازي ترابا وجود آنکه آرام

 هاییبخشاین اقدامات در  تأثیراصلی نیز براي به دست آوردن  هايراهدر شبکه  هاآناز  توانمی، شودیم

شهري استفاده نمود. در چنین وضعیتی بایستی پارامترهایی از قبیل جریان وسایل  هايراهتر از شبکه وسیع

و  هابزرگراهاصلی (و  هايراهدقت مورد بررسی قرار گیرد. در نقلیه، ظرفیت شبکه و سطح سرویس معابر به

ي زیآمرنگی و کشخطیی که بر حد مجاز سرعت تأکید دارند، ابزار پر سروصدا، هایکشخط)، عالئم و هاآزادراه

ي عابران پیاده)، هاگذرگاهي اطراف راه، بافت و رنگ راه در نزدیکی جاهاي حساس و خطرناك (مانند هانرده

سازي ترافیک در کل عاملی که در صورت اعمال اقدامات آرام نیتریاصلوسایل مناسبی خوبی خواهند بود. 

ورکلی طوسایل نقلیه در کل شبکه است. به شبکه بایستی مورد بررسی قرار گیرد سرعت متوسط حرکت

صورتی  ، دردشویمسازي ترافیک که باعث جابجایی ترافیک عبوري از شبکه محلی به شبکه معابر اصلی آرام

س به سروی ارائهاثرات مناسب بر کل شبکه خواهد داشت که کریدورها و معابر اصلی داراي ظرفیت کافی براي 

 سازيرامآباید توجه داشت که ممکن است بعضی از وسایل  ضمناًاین معابر باشند. ترافیک اضافی تحمیل شده به 

یماصلی به کار روند  هايراه، اگر در شوندمیي محلی استفاده هاابانیخي دسترسی و هاجادهترافیک که در 

ل و صحیح که ممکن است که اجراي کام شودیمصورت مالحظه باعث افزایش خطر تصادف شوند. بدین توانند

برداري و اخذ نتیجه مناسب سازي ترافیک با موانع و مشکالتی روبرو باشد، اما در هر صورت بهرهي آرامهابرنامه

 از آن غیرممکن نیست.

ترافیک فواید زیادي دارد؛ ایمنی راه، محیط، سالمت شخصی و  سازيآراممناسب  گذاريسیاستیک 

ت بسیاري را جه هايفرصتترافیک  سازيآرام گریدعبارتبهست و یا ی زنده بودن شهر از فواید آن اطورکلبه
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ترافیک ممکن  سازيآرام. باید توجه داشت که در آوردیمکردن زندگی شهري براي شهروندان فراهم  ترجذاب

اعمال شده است، بنابراین  شانیهاانتخابدر  هاآناست افراد حس کنند که محدودیتی مستقیم بر آزادي 

فعال در این  هايسازمانو  هاگروهی به مردم و تبلیغ در رساناطالعترافیک مستلزم  سازيآراماجراي موفق 

 زمینه است. 

 :شوندمیذیل معرفی  صورتبه سازيآرامهاي ویژه برخی سیاست

بوده و کارآمد ن مؤثرف ایمنی راه هاي قبلی براي رسیدن به اهداکه سیاستمتقاعد کردن مسئولین در این

 است و مفاهیم جدیدي جهت حل مشکل ایمنی راه نیاز بوده است.

وفق دهند، اگر متخصصین  کامالًبایست خود را با مفاهیم جدید یممتخصصین ایمنی راه در سطح جهان  -

ار تردید ین دچگذاران و مسئولشود که سیاستیمدر این زمینه با یکدیگر مخالفت داشته باشند، باعث 

 ها به تعویق بیفتد.یمتصمگیري شوند و یمتصمدر 

 مدت داشته باشند.و هم کوتاه درازمدتمفاهیم بایستی هم نمود  -

 جدید پیشنهاد شده در نظر داشته باشند. هايفرصتایمنی راه بایستی مفاهیم را با دید  هاسازمان -

 ي در جریان همخوانی داشته باشد.هابودجهبایست با یمي و اجراي مفاهیم جدید ریکارگبه -

الش ت هاآنساختاري جهت پیوند مفاهیم به فعالیت دیگر بایستی توجه و در به وجود آوردن  هايفرصت -

 شود.

 :ذیل است صورتبهسازي ترافیک در زمینه آرام رفته کاربهاقدامات و راهبردهاي 

ونقل ایمن با وسایل حمل نسبتاًمسافران را در فضایی  توانمیکیلومتر بر ساعت  30هاي کمتر از در سرعت

 یی راهاروشو  هاکیتکنترافیک آن دسته از  سازيآرامموتوري در تداخل حرکتی قرار داد. مدیریت سرعت و 

ي معین شود. هايورودکه توسط اقدامات فیزیکی کاهش سرعت مانع ورود ترافیک از یک سري  شودیمشامل 

ي مناسبی از این نوع اقدامات هستند هانمونه رهایگسرعتو  هاگلوگاه، هاراه، باریک کردن 1استفاده از میدان

 کیلومتر بر ساعت نگهدارند. 30را در نقاط مورد نظر، کمتر از  هاسرعتي پشتیبانی شوند که اگونهبهو باید 

 %80تا  %15تصادفات را بین  اندهتوانستدر اروپا، اقدامات زیادي از این دست انجام شده است و از این راه 

کیلومتر  30، جزء مناطق با سرعت ماکزیمم هاراهدرصد شبکه  75در استرالیا،  Badenکاهش دهند. در شهر 

ونقلی ي حملهابرنامهدر ساعت و حتی در مناطق مسکونی کمتر از مقدار مذکور نیز هستند. از موقعی که 

                                                   
1 Roundabouts  
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ي ناشی از تصادفات کاسته رهایوممرگدرصد جراحات و  60شدند، معرفی  1988ي در سال اگستردهجامع و 

 .]8[شد

ترافیک در کشورهاي  سازيآرامطراحی، براي طراحی اقدامات  هايدستورالعملبسیاري از اصول وابسته به 

تر را به دلیل سهم باال هادستورالعملنیز قابل اجراست، البته بایستی در عمل  درآمدکمپردرآمد، در کشورهاي 

ي از اقدامات صورت پذیرفته در شهرهاي اخالصهکه  4–3جدول ونقل غیرموتوري اصالح کرد. مطابق حمل

واقع شود،  مؤثربسیار  تواندمیسرعت و ترافیک در سطح وسیع  که مدیریت دهدیمبریتانیا است، نشان 

. یک بازنگري سیستماتیک و کندیمهم تجاوز  7/9در مناطق مسکونی که نسبت سود به هزینه از  خصوصبه

ترافیک در سطح وسیع  سازيآراممطالعه کنترل شده در کشورهاي پردرآمد نشان داده است که  16منظم از 

ده دی درآمدکمت را نیز کاهش دهد. البته هیچ مطالعه مشابهی در کشورهاي با درآمد متوسط یا جراحا تواندمی

 نشده است.
 

 

 ]8[ي در بریتانیااهیناحدر سطوح  سازيآرامهزینه و منافع کاهش سرعت توسط اقدامات  -4–3جدول 
 مناطق مسکونی مرکز شهر 

 145 53 تعداد جراحات جلوگیري شده ناشی از تصادفات
 91,260,000 33,350,000 )£یی شده در اثر کم شدن تصادفات (جوصرفهي هانهیهز

 9,300,000 2,415,000 کاهش سفرهاي اضافی مسافران
 28,710,000 9,035,000 )£سود کل (

 2,955,000 4,910,000 )£هزینه اقدامات اجرائی (
1/84 هزینه به سودنسبت 

1
 9/72

1
 

 تضمین آن هايراهتعیین قوانین ایمنی و  -3-3-1-17

 يهاشاخهي مختلف علمی در هاگروهي قوانین و مقررات صحیح ترافیکی نیازمند مشارکت ریگشکل

مختلف مهندسی، پزشکی، اجتماعی و انسانی است. براي مثال در تعیین سرعت مجاز یک قطعه از راه، عوامل 

و یا تعیین مقدار مجاز داروهاي درمانی مصرف شده توسط  اندلیدخ کامالًمهندسی طراحی و عملکرد راه 

بررسی و تحقیق دقیق پزشکی صورت گیرد. یک  ستیبایم، موقعبهمناسب و  العملعکسراننده جهت بروز 

سري از قوانین ایمنی جنبه موضعی و محلی داشته و باید توسط مسئولین محلی ایمنی تعیین شوند. اما تعیین 

ي مختلف راه، وسیله نقلیه، کاربران و شرایط ورود و هانهیزماستانداردها و قوانین و مقررات کلی ایمنی در 

 .کندیمقل بر عهده سازمانی است که قوانین ایمنی را تنظیم ونخروج از شبکه حمل

بر عهده پلیس است. البته در بعضی از کشورها  هاآنکلی تضمین اجراي  طوربهاعمال و اجبار قوانین و 
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در انگلیس،  1عالوه بر پلیس، اعمال قوانین بر عهده مراکز دیگري، مثل آژانس خدمات وسایل نقلیه و کاربران

 :اندکردهاهداف ذیل را دنبال  عمدتاًي اخیر هاسالاتخاذ شده در قبال اعمال قوانین در  هايسیستم. هستنیز 

 اجبار و اعمال قانون -

 ارتقا سطح ایمنی  -

 بررسی و تحقیق در زمینه تصادفات  -

 ی و کنترل بیشترزنگشت -

یمات مهندسی وجود دارند که ي از اقداماپارهدر خودروها  کاررفتهبه هايتکنولوژيبا پیشرفت  اکنونهم

ر توضیح داده تاستفاده از پایداري الکترونیکی که پیش مثالًیکسري از قوانین را اعمال کنند،  خودخودبه توانند

 هاياهدستگقرار دادن رفتار راننده و کنترل آن حرکات خودرو را تصحیح کند و یا  تأثیربا تحت  تواندمیشد، 

 ی در رعایت حدود مجاز سرعت تأثیرگذارند. خوببهکنترل سرعت که 

یمي بسیار مهم زیر را به دست هاافته، یاندگرفتهنگاهی بر اجراي قوانین ترافیکی که تاکنون صورت 

 :دهد

 ی بسیار ضروري است.حلراهقوانین ترافیکی، جلوگیري از تخلفات  زیآمتیموفقبراي اجراي  -

ي زمانی مختلفی به کار گرفته شود، تا متخلفین هادورهر سطوحی از اجبار و کنترل باال بایستی د -

 در دام جریمه هنوز باال است. هاآناحساس کنند که خطر گیر افتادن 

ي اجرا کرد که هم سریع باشد و هم بر اگونهبهبایستی جزا و جریمه او را  شودیمهرگاه متخلفی گرفتار  -

 بگذارد. تأثیراو 

ي رفتارهاي خطرآمیز خاص و انتخاب مکان مناسب در اثربخش کردن ي خاص براهاياستراتژانتخاب  -

 است. مؤثر هاآناجبار قوانین و کنترل اجراي 

صرفه بوده و استفاده گسترده ، از لحاظ هزینه بههانیدورباتوماتیک براي اعمال قوانین، مانند  هايروش -

 مورد توصیه است. داًیاک هاآناز 

 اثربخشی آن را افزایش دهد. تواندمیتبلیغات در راستاي اجراي قوانین اقدام مناسبی است که  -

ات ي ناشی از تصادفهاکشتهي در کشور کانادا نشان داده است که اجبار قوانین ترافیکی تعداد امطالعه -

و اجراهاي  شدت کاهش دهد. در عوض اجبارهاوسایل نقلیه متعددي را در کشورهاي توسعه یافته به

                                                   
1  Vehicles and Operators Services Agency (VOSA)  
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در هزاران مرگ ناشی از تصادف، در سراسر جهان، نقش داشته باشد.  تواندمینامناسب و ناسازگار 

شدت اجرا ي کارآمد کنونی که توسط کشورهاي اتحادیه اروپا بههاياستراتژشده که اگر تمام  بینیپیش

 .شودیمو جراحات شدید ناشی از تصادفات کاسته  هامرگدرصد  50به کار گرفته شوند،  اندشده

 ي سرعتهاتیمحدودتعیین و اجراي  -3-3-1-18

ي هاتیمحدوداعمال  رونیازابین سرعت ترافیک، تصادفات و شدت جراحات رابطه مستقیم وجود دارد و 

 يهاتیمحدودخواهد بود؛ تا جایی که در مناطق با  مؤثرسرعت در سطح منطقه در کاهش تصادفات بسیار 

براي عابران پیاده بیشتر خواهد شد. در بعضی از  مخصوصاً سرعت کمتر از حد استاندارد، کاهش تصادفات 

کشورها عالوه بر محدودیت سرعت قوانین مخصوص براي کاهش حق تقدم وسایل نقلیه موتوري نسبت به 

 سایر کاربران در مناطق مسکونی تبیین شده است.

تباط تنگاتنگی با عملکرد طراحی راه دارد. در اجراي قوانین ترافیکی، ار هاراهتعیین محدودیت سرعت در 

حقیقات . بسیاري از تتأثیرگذارنداقدامات فیزیکی در ارتباط با اتومبیل و راه به همان اندازه که پلیس مهم است 

ت اس مؤثرکه اعمال محدودیت سرعت در کاهش شدت و تعداد تصادفات بسیار  دهندیمی نشان المللنیب

در مدیریت  تواندمیمختلف راه  هايقسمتمختلف و در  ايهزمانبعالوه استفاده از محدودیت سرعت متغیر در 

و کنترل  1ي درون وسیله نقلیههامحدودکنندهبا  توانمیبسزایی داشته باشد. کنترل سرعت را  تأثیرسرعت 

از کشورها براي کنترل سرعت وسایل اعمال کرد. این وسایل در حال حاضر در بسیاري  2ي سرعتهاکننده

که استفاده از کنترل  اندزده. تخمین شوندمیونقل عمومی استفاده نقلیه کاالهاي سنگین و وسایل حمل

درصد در کاهش تعداد کل تصادفات  2تا  تواندمیي حمل کاالهاي سنگین هانیماشي سرعت در هاکننده

 باشد. مؤثر

 در چراغ راهنمایی کارگیري دوربینبه -3-3-1-18-1

یکی از عوامل مهم در جراحات ترافیکی است. تحقیقات نشان داده است که عالوه  هاتقاطعتصادفات در 

 توانندیمنیز  هانیدوربدر مواقع مورد نیاز،  هادانیمبا  هاآنو یا جایگزین کردن  هاتقاطعپیشرفته  هايطرحبر 

از وسایل نقلیه هنگام عبور از چراغ  هانیدوربباشند. این  نهیهزکمو  مؤثردر کاهش تصادفات تقاطعات عاملی 

درصدي  7، باعث کاهش 1980یی در دهه هانیدورب. در استرالیا استفاده از چنین کنندیمبرداري قرمز عکس

                                                   
1 Vehicle Speed limiters 
2 Speed governors  
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درصدي در تصادفات جلو به بغل شده است. در ایاالت متحده استفاده از  32در تعداد کل تصادفات و کاهش 

 68درصد کاهش یابد و تعداد تصادفات جلو به بغل  29باعث شد که تصادفات منجر به جرح  هانیدورباین 

لیس هزینه در انگ -وجود آید. آنالیز سودبه هالیاتومبدرصد نزول یابد؛ بدون اینکه افزایش در تصادفات عقب 

ال بازگشتی معادل دو برابر هزینه راهنمایی پس از یک س هايچراغنشان داده است که استفاده از دوربین در 

 .]8[برابر داشته است 12سال بازگشت  5داشته و پس از 

 اجبار مردم در استفاده از کمربند ایمنی و یا وسایل محدود کننده حرکت کودکان -3-3-1-18-2

در کشورهاي توسعه یافته، تالش براي حمایت افراد در هنگام تصادفات بیشتر به نصب و استفاده از 

متمرکز شده است در بعضی از کشورهاي در حال توسعه با درآمد متوسط  1ي هواهاسهیککمربند ایمنی و 

 است. سواراندوچرخهتأکید بیشتر بر پوشیدن کاله ایمنی توسط موتورسواران و 

 ؤاالتسي مربوط به سلسله هاپاسخبا توجه به  توانمیکلی مقدار استفاده از کمربندهاي ایمنی را  رطوبه

 :ذیل دریافت

 وجود دارد؟ هاآنالف) آیا قوانین مبنی بر الزامی بودن استفاده از 

 ؟اندشدهب) تا چه حد اعمال قوانین با تبلیغات همراه و تکمیل 

 هت تشویق براي اجراي قوانین تا چه حد است؟پ) میزان عوامل ایجاد انگیزه ج
 

. این شکل دهدیمساله استفاده از کمربند ایمنی را نمایش  30تجربه  3–3 شکلي فرمانی در هايسر

که اجباري کردن استفاده از کمربند ایمنی بدون اینکه با جرائم، کنترل پلیس و تبلیغات همراه  دهدیمنشان 

 کنندگان دارد.ر بر تعداد استفادهباشد، تنها تأثیري آنی و زودگذ
 

                                                   
1 Airbags  
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 ]8[استفاده از کمربند ایمنی توسط سرنشینان جلو در مناطق شهري و غیرشهري فنالند -3-3 شکل

 قوانین الزام استفاده از کمربند ایمنی  •

اصلی موفقیت در کاهش صدمات ناشی از تصادفات  هايراههمواره استفاده اجباري کمربند ایمنی یکی از 

براي  هالیاتومبرا نجات بدهد. محدود کردن حرکت سرنشینان در  هایزندگبوده است و توانسته بسیاري از 

اجرا  1971آغاز شد و اولین قانون اجباري در این راستا در ویکتوریاي استرالیا در سال  1960اولین بار در دهه 

درصد کاهش  26، 1975درصد و تا پایان سال  18ین سال تعداد کشته شدگان ساالنه تصادفات شد. در پایان ا

یافت. پیرو این اقدام در ویکتوریا بسیاري از کشورها قانون الزام کمربند ایمنی را به کار بردند تا جان هزاران 

 هاآنش از اینکه استفاده از سال پی 20نفر در سراسر جهان از خطر مرگ نجات یابد. کمربندهاي ایمنی حدود 

الزامی شود در اروپا وجود داشتند. براي مثال، در انگلستان استفاده از کمربند ایمنی براي سرنشینان جلو 

درصد افزایش یافت  95مدت به ي کوتاهادورهدرصد بود و پس از قانون الزام در  37اتومبیل پیش از الزام آن 

درصدي را در پذیرش مجروحان ناشی از تصادفات در پی  35از کمربند کاهش و این افزایش در تعداد استفاده 

که اگر کشورهاي عضو اتحادیه اروپا کمربند ایمنی را در بیشترین حد  دهدیمداشت. تحقیقی در اروپا نشان 

سال  نجات داد. در توانمیزندگی را  7,000آن، که در آمار کلی به دست آمده، استفاده کنند. ساالنه حدود 

ي هایصندلدرصد و در  99تا  90ي جلو هایصندلدر کشورهاي پردرآمد استفاده از کمربند ایمنی در  1999

برآورد شده  1به  8تا  1به  3درصد بوده است. نسبت سود به هزینه الزام کمربند چیزي بین  89تا  80عقب 

 .]8[است

 اعمال کنترل و تبلیغات •
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وسایل نقلیه از حرکت به دلیل نبستن کمربندي ایمنی)  داشتننگه( 1تجربه نشان داده که کنترل اولیه

واسطه نبستن (بازداشتن رانندگان از حرکت به علت مشکل دیگري که به 2از کنترل ثانویه  مؤثرتر مراتببه

که  یاستفاده از کمربند ایمنی را حتی در مواقع تواندمیکمربند ایمنی به وجود آمده) خواهد بود. کنترل اولیه 

بایستی با انتخاب از کاربران صورت گرفته و براي همگان  هاکنترلسطح استفاده از آن باالست، افزایش دهد. 

ف ي مختلهادورهکافی بلندمدت بوده و در  اندازهبهملموس باشد. از طرفی دوره اعمال کنترل بایستی  کامالً 

به  1ي اعمال کنترل در حدود هابرنامهکه نسبت سود به هزینه در  دهندیمسال تکرار شود. مطالعات نشان 

 و یا بیشتر شود. 3

ي ترافیکی در ایاالت کانادا که جهت توسعه استفاده از کمربند ایمنی اجرا هاکنترلي اعمال هابرنامه

ت؛ ختلف، متفاوت اسدر ایاالت م هابرنامه. البته جزئیات این اندداشته، رشد چشمگیري در افزایش آن شوندمی

 :اند ازاما اجزاي اسامی و پایه آن در سراسر کانادا مشابهت دارند. این مواد عبارت

 اطالعات، آموزش نیروهاي پلیس درباره موضوع فوق و اهمیت آن آوريجمع -

ي مختلف در یک هادورهي همراه با شدت عمل پلیس در اعمال جریمه که در اهفته 4تا  1یک دوره  -

 ا شود.سال اجر

 و تبلیغات عمومی گسترده رسانیاطالع -

گزارش  هايپیشرفتپی درو مخابره متوالی و پی هارسانهحمایت و پشتیبانی از این اقدام ملی توسط  -

 شده براي پلیس و عموم مردم

رشد افزاینده استفاده  4–3شکل هرساله اجرا شده است.  1988این برنامه از سال   3در ایالت ساسکاتچوان

درصد در مورد سرنشینان جلوي وسایل نقلیه  90درصد به  67از کمربند ایمنی بسیار چشمگیر بوده و از 

 رسیده است.
 

                                                   
1 Primary enforcement  
2 Secondary enforcement 
3 Saskatchewan  
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 ]8[از کمربند ایمنی در سرنشینان جلویی در ایالت ساسکاتچوان کانادااستفاده  -4-3شکل 

 
دولت جمهوري کره هدف خود را در راستاي افزایش استفاده از کمربند ایمنی  2000در نیمه دوم سال 

 قرار داد. 2006درصد تا سال  80درصد به  23رسیدن از 

 ي تشویقیهابرنامه •

در تعدادي از کشورها جهت بهبود و توسعه وضع کنترل پلیس در باال بردن سطح استفاده  هاقیتشواین 

کنندگان کمربند ایمنی رصد شده و به قید قرعه بعضی استفاده هابرنامه. در این روندیماز کمربند ایمنی به کار 

 .رندیگیممورد تشویق قرار  هاآناز 

 سایل نقلیهمحدود کردن حرکت کودکان در روي صندلی و •

د. متناسب باش هاآنجهت حمایت مناسب از کودکان بایستی وسیله محدود کننده کودکان با سن و وزن 

براي سن و  ستیبایمی وجود دارد که المللنیبدر سطح  هاکنندهاستانداردهاي مختلفی در مورد محدود 

 ي مختلف به کار گرفته شوند.هاوزن

 :اند ازي کودکان عبارتهاکنندهفاده از محدود براي افزایش است مؤثرراهبردهاي 

 هاکنندهقوانین جهت الزام محدود  -

 عمومی و اقدامات گسترده اعمال کنترل رسانیاطالع -

 ي تشویقی و آموزشیهابرنامهبا  هاکنترلپشتیبانی اعمال  -

در اروپا  ي عقب بنشینند وهایصندلکه بر  شوندمیسال تشویق  12در آمریکاي شمالی کودکان زیر 
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ي طراحی اگونهبهي مخصوص هایصندلي مخصوص کودکان روز به روز در حال افزایش است؛ این هایصندل

از برخورد با قسمت جلویی خودرو  هاآنکه صورت کودکان به سمت عقب وسیله نقلیه باشد و پشت  شوندمی

 محافظت شود. 

 کودکاني هاکنندهقوانین مربوط به الزام استفاده از محدود  •

 براي هاکنندهالزامی کردن محدود  تأثیرنگاهی به مطالعات انجام شده در کشور امریکا، جهت تعیین 

درصد کل مجروحین کاهش یافته و  17و  هاکشتهدرصد تعداد  35متوسط  طوربهکه  دهدیمکودکان، نشان 

 درصد بوده است. 14افزایش مقدار استفاده از این الزم 

تفهیم شده  کامالً ستیبایمساالن ي مخصوص کودك در دسترس نباشد، بزرگهایدلصندر مواقعی که 

قدر زیاد است که باشند که از قرار دادن کودك روي پایشان خودداري نمایند. بعضی مواقع نیروي ضربه آن

دود هرچقدر والدین در نگهداري کودك جهت عدم برخورد تالش کنند، نخواهند توانست بدون استفاده از مح

 وي را از جراحت حفظ نمایند. هاکننده

 ي مخصوص کودکانهاکنندهقرض دادن محدود  •

. بهاي اجاره این وسایل بسیار کم روندیمگسترده به کار  صورتبهدر کشورهاي توسعه یافته  هابرنامهاین 

تانی که به دنیا آمده تهیه آن را از بیمارس توانندیمي که والدین پس از تولد کودك اگونهبهو یا رایگان است و 

به  هايفرصتبیشتر در  تأثیربا ظرافت و  توانندیمیی است که هاآموزشدر  هابرنامهنمایند. فایده بیشتر این 

 وجود آمده به والدین داده شوند.

 تنظیم و اعمال قوانین الزام استفاده از کاله ایمنی -3-3-1-18-3

 سواراندوچرخهکاله ایمنی  •

تا  63 نیرابی مغزي و جراحت سر دگیدبیآسخطر  تواندمی سواراندوچرخهاستفاده از کاله ایمنی براي 

ي افزایش هاياستراتژو  هاسیاستدرصد کاهش دهد. باید توجه داشت که مانند سایر تجهیزات ایمنی،  88

تنوعی جهت استفاده از کاله نیز متفاوت است. استانداردهاي م سواراندوچرخهي ایمنی هاکالهاستفاده از 

ادامه دارد؛ ولی  هاآنو هنوز بحث در مورد الزامی کردن  اندرفتهدر سراسر جهان به کار  سواراندوچرخهایمنی 

که الزام  دهدیمپائین است. مطالعات انجام شده در این زمینه نشان  هاکالهدر دنیا آمار استفاده از این  مجموعاً

درصد کاهش داده است. اولین قانون تجهیز  25جراحات سر را تا  سواراندوچرخهاستفاده از کاله ایمنی 

در ایالت ویکتوریاي استرالیا وضع شد و در نتیجه آن نرخ استفاده از  1990به کاله در سال  سواراندوچرخه
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و آمار افرادي که به دلیل جراحات سر و یا فوت درصد افزایش یافت  75درصد به  31ناگهانی از  صورتبهکاله 

درصد کاهش داده شد. اولین قوانین الزام استفاده از کاله براي  51 کردندیممراجعه  هامارستانیببه 

کنندگان اي در تعداد استفادهالعادهاجرا شد و توانست افزایش فوق 1994در نیوزلند در سال  سواراندوچرخه

 سواراندوچرخهدرصد  90درصد کاهش داشت. در حال حاضر  32تا  24تعداد جراحات سر  داشته باشد؛ چنانچه

ي هاياستراتژي ریکارگبه. در کشور امریکا عالوه بر قوانین و مقررات کنندیمدر نیوزلند از کاله ایمنی استفاده 

تمام  ده کردن کاله ایمنی دربسیار مناسبی نشان داده است. امتناع از استفا تأثیرمربوط به آموزش و تبلیغات 

و به همین دلیل در ایالت  خوردیم؛ اما در نوجوانان این موضوع بیشتر به چشم شودیمي سنی دیده هاگروه

سال وضع شده است؛ البته قبل از  16فلوریدا قانونی مبنی بر پوشیدن کاله ایمنی توسط تمامی نوجوانان زیر 

ي آموزشی در مدرسه، تهیه کاله ایمنی براي آن دسته از افراد هابرنامهر ي پشتیبان نظیهاياستراتژاین قانون 

 3/73جراحات مربوط به دوچرخه از  هاياستراتژکه تمکن مالی ندارند و غیره اجرا شده بود. با همراه شدن این 

، 3/6به  1ن در هر صد هزار نفر برسد. نسبت سود به هزینه براي استفاده از کاله ایمنی براي کودکا 8/41به 

 .]8[تخمین زده شده است 7/2به  1ساالن، و براي بزرگ 3/3به  1براي جوانان 

 سوارانکاله ایمنی موتورسیکلت •

سواران وجود دارند که از آن ي متنوع و مؤثري جهت رفع مشکل جراحات سر در موتورسیکلتهاياستراتژ

اده ي براي استفگذارقانونبه معرفی استانداردهاي عملکردي براي کاله ایمنی موتورسیکلت،  توانمیجمله 

 هدفمند و اعمال کنترل، اشاره کرد.  رسانیاطالعاجباري کاله ایمنی با مقرر کردن جریمه براي متخلفان و 

 يهاکارخانهفزایش ظرفیت ، راحت و ارزان و نیز امؤثري ایمنی هاکاله ارائهساخت و  درآمدکمدر کشورهاي 

مخصوص گرما را  وزنکمي هاکاله AIPF1مثال  عنوانبه. رسدیمبسیار مطلوب به نظر  هاکالهمحلی تولید 

براي شرایط گرماي زیاد ویتنام تولید کرد و سطح استاندارد آن را باال برد. در آسیا اولین استاندارد کاله ایمنی 

یی هاکالهدر حال تولید  AIPFاکنون هم .شد روزبه 1996در سال تهیه و  1969موتورسیکلت در سال 

 مخصوص براي کودکان است.

 قوانین الزام پوشیدن کاله ایمنی •

ر د خصوصبهافزایش استفاده از کاله ایمنی از طریق برقراري قوانین و مقررات بسیار با اهمیت است، 

سیکلت بسیار باالست. در مالزي مقررات مربوط به که تعداد کاربران موتور درآمدکمکشورهاي جهان سوم و 

                                                   
1 Asia Injury Prevention Foundation 
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درصد  30ي ناشی از موتورسیکلت هامرگبه اجرا درآمده بود، تخمین زده بودند که  1973کاله ایمنی در سال 

. در تایلند پس از گذشت یک سال از اعمال قوانین مربوط به پوشیدن کاله ایمنی تعداد کاربران ابدییمکاهش 

 درصد کاهش یافتند. 8/20و  4/41ش یافت و در نتیجه صدمات سر و آمار فوت به ترتیب پنج برابر افزای

که نسبت سود  دهندیم، نشان اندگرفتهبر مبناي تجربیات ایاالت متحده انجام  عمدتاًارزیابی اقتصادي که 

 .]8[متغیر است 16به  1تا  3/1به  1ي بین ادامنهبه هزینه در قوانین الزام پوشش کاله ایمنی، در 

 ونقل هوشمندحمل يهاسستمیکاهش تصادفات با س -3-3-2

ونقل هوشمند با کاهش در تعداد و شدت تصادفات و همچنین کاهش زمان ارائه هاي حملسیسستم

العمل . که در این مورد مدیریت سرعت (هشدار، عکسکندیمخدمات اورژانسی، کمک شایانی به افزایش ایمنی 

ه این ونقل هوشمند کحمل هايسیستم ازجملهبیشترین کاربرد را دارند.  وسیله نقلیهرت راننده، کنترل) و نظا

 :اند ازنقش را بر عهده دارند، عبارت

 1کنترل تطبیقی سرعت -

 2شناسایی تصادف و هشدار هايسیستم -

 3ترارائه خدمات اورژانسی سریع -

 4کنترل براي اعمال مقررات سرعت و عالئم ترافیکی هايدوربین ستمیس -

 5سواراندوچرخهکنترل خودکار ترافیک براي عابرین پیاده و  -

 6نظارت آب و هوایی و اقلیمی -

  7ضد برخورد هايسیستم -

 تسهیل و افزایش قدرت دید هايسیستم -

 و تبلیغات رسانیاطالعنقش آموزش،  -3-3-3

ي است که در آن میان آموزش اگستردهاحات شامل اقدامات عزم عمومی براي جلوگیري از تصادفات و جر

                                                   
1 . Adaptive speed control 
2 . Incident detection and warninig systems 

3 . Faster emergency response times 
4 . Camera systems for speed and traffic signal enforcement 
5 . Automatic traffic control for pedestrians and cyclists 
6 . Weather and microclimate monitoring 
7 . Anticollision system 
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ی و آموزش در ترفیع دانش کاربران در ارتباط دهاطالعاست. واضح است که  هاآنو محور اصلی تمام  اتکانقطه 

، نقش اساسی و ملموس در جراحات ترمنیابا قوانین راه و موضوعاتی مانند خرید وسایل نقلیه و تجهیزات 

دانش کاربران را از طریق آموزش در زمینه ایمنی با اقداماتی نظیر موارد  توانمیبه وجود آورند.  هافوتجدي و 

 :زیر افزایش داد

 هامدرسهمعرفی ایمنی راه در مواد درسی  -

 گسترش ظرفیت تبلیغات ایمنی راه در نواحی شهري -

 ي آموزشی ایمنی در جامعههابرنامهتوسعه  -

ي مختلف ایمنی راه در هابرنامهي تجاري و عمرانی براي درگیر شدن در هاانجمناز طرف دیگر مشارکت 

 :تواند مفید واقع شودي زیر میهانهیزم

 کمک و همکاري در تهیه عالئم راه -

 اتوبوس هايایستگاهپهلوگیرها و  -

 آموزش ایمنی راه و تبلیغات -

 وسایل نقلیه اضطراري و بهبود وضع دید وسایل نقلیه -

 گذاري منابع آموزشی براي رانندگاناشتراكتهیه و به -

بر این بوده است که خطاهاي کاربران از طریق آموزش ایمنی ترافیک، کاهش  هاتالشاز گذشته تاکنون 

. هرچند این شودیمسواري و قوانین مربوط به عابران پیاده در مدارس انجام یابد؛ براي مثال آموزش دوچرخه

 مؤثرند؛ اما هیچ گواهی بر چگونگی و مقدار کاهش تصادفات وجود ندارد.بر رفتارها بسیار  هاتالش

 مراقبت پس از تصادف -3-3-4

ین ی به مصدومرسانکمکاند از سلسله اقداماتی که جهت اقدامات مربوط به مراقبت پس از تصادف عبارت

ي قابل پیشگیري را هافوتو  هاتیمعلول. هدف از مراقبت پس از تصادف این است که رندیگیمتصادف صورت 

تا حد ممکن کاهش داد و شدت جراحات و دردها را محدود نمود و همچنین بازماندگان حادثه را اطمینان داد 

 .گردندیمکه بهبود کامل پیدا کرده و به فعالیت اجتماعی قبلی خود باز 

قدامات پزشکی در شهرهاي کشورهاي در حال توسعه کمبود ا دهدیمشواهد زیادي وجود دارد که نشان 

با  توانمیرا  هایزندگشده است. بسیاري از  هاتصادفتصادفات باعث تلفات زیادي در این  دگانیدبیآسبراي 



  

 

 

 

 72صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 راهبردها و راهکارها -3

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401آبان ماه  18 01

 

، نجات داد. البته این 1برآورده کردن اقدامات درمانی پس از وقوع تصادف در زمان اضطراري (زمان طالئی)

ي نه چندان زیاد توسط انهیهزبا  تواندمیري است که ی در مواقع اضطرادهسیسرومستلزم بهبود دادن زمان 

 :اقدامات ذیل صورت گیرد

 اضطراري هايسرویسي درست هامحل یابیمکان -

 وجود شماره تلفن مخصوص مواقع اضطرار -

 احداث مرکز کنترل  -

 رسانی کارآمدتر و بهتربراي کنترل خدمات 2ونقل هوشمندحمل هايسیستماستفاده از  -

 اضطراري درمانی هايسرویستشکیل کمیته  -

 ي آموزشی در این زمینههادورهتدارك  -

ي گذارهیسرماایجاد ساختاري که هزینه انتقال مجروحین به بیمارستان تقبل شود؛ این امر از طریق  -

 بیمه ممکن است. هايشرکت

دفات ي ناشی از تصاهامرگدرصد  50ي در کشورهاي توسعه یافته نشان داده است که حدود امطالعه

یمترافیکی ظرف چند دقیقه پس از تصادف، چه در محل وقوع حادثه و چه در راه رسیدن به بیمارستان، رخ 

ساعت اول  4در  اندکردهدرصد از افرادي که پس از رسیدن به بیمارستان فوت  15؛ از باقی این نسبت، دهند

 .]8[ت اولساع 4درصد پس از  35و  انددادهپس از حادثه جان خود را از دست 

 ي پیش از بیمارستانهامراقبت •

ي در مرحله اجادهي ناشی از تصادفات هافوتو یا درآمد متوسط بخش عظیمی از  درآمدکمدر کشورهاي 

سواران در این درصد مرگ موتورسیکلت 72. براي مثال در مالزي ردیگیمقبل از رسیدن به بیمارستان صورت 

ي مغزي در همین مرحله به وقوع هامرگمرحله رخ داده است. در کشورهاي پردرآمد نیز حداقل نیمی از 

 پیوسته است.

 نقش ناظران غیرمتخصص حادثه •

، رسندیم آنجاوقوع حادثه به افرادي که در هنگام حادثه در محل وجود دارند و یا اولین کسانی که پس از 

 :گوناگون ایفا کنند هايراهاز  توانندیمنقش مهمی در نجات آسیب دیدگان دارند که 

                                                   
1  Golden Hour 
2  Intelligent Transport Systems 
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 ی دیگررسانکمکاضطراري و یا تماس و تالش براي هر گونه  هايسرویستماس با  -

 کمک به مهار و خاموش کردن آتش -

ثال جلوگیري از تصادفات بیشتر، جلوگیري از انجام اعمالی جهت امن و آرام کردن محل حادثه، براي م -

و همچنین سایر تماشاگران واقعه، کنترل  دهندیمآسیب دیدن افرادي که آسیب دیدگان را نجات 

 جمعیت جمع شده در محل)

 ي اولیههاکمکانجام  -

در کشورهاي با درآمد کم و یا متوسط نجات مجروحین بیشتر از طریق ناظران واقعه (افراد غیرمتخصص) 

عنوان مثال در کشور غنا بیشتر مجروحین توسط و نقش آمبوالنس در این وقایع کمتر است. به ردیگیمصورت 

ل شنهاد شده که به رانندگان این وسایپی رونیاو از  اندکردهونقل تجاري به بیمارستان انتقال پیدا وسایل حمل

 ي اولیه داده شود.هاکمکپایه  هايآموزشنقلیه 

ي خاص مانند پلیس، هاگروهو یا به  شودیمعمومی برگزار  صورتبهي اولیه که هاکمکآموزش  هابرنامه

ص پیروي کنند از یک سري اصول معین و مشخ ستیبایم، شوندمیرانندگان وسایل نقلیه تجاري و غیره داده 

 تقویت و تضمین شود. هاآنتا اثرگذاري 

  :ستیبایم هابرنامهاین  مثالً

 بر الگوهاي صحیح درمانی و پزشکی منطبق باشد. هاآموزشمضمون این  -1

 ي آموزشی مطابق استانداردهاي ملی صورت گیرد.هابرنامه -2

 نتایج حاصله از این کارها بازبینی شوند. -3

براي افراد تکرار شود؛ با بازبینی نتایج و اصالح مضامین و محتواي  مجدداًي متوالی هادوره -4

 خواهد بود. تربخشجهینتیی آموزشی این کار هابرنامه

 دسترسی به مراکز درمانی اضطراري  •

درمانی اضطراري هم از لحاظ منابع اقتصادي و هم فراهم بودن  هايسیستمدرآمد در کشورهاي کم

در تمام موارد از  باًیتقر هاسیستم، ولی در کشورهاي پردرآمد دسترسی به این ندافیضعارتباطات محدود و 

آن بین کشورهاي مختلف متفاوت  پوشش دهی؛ با این وجود قابلیت اطمینان و شودیمطریق تلفن برقرار 

 ايهسرویسي همراه در کشورهاي با درآمد کم و متوسط توانسته است دسترسی به هاتلفناست. البته رشد 

 امداد را افزایش دهد.
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 خدمات امدادرسانی در مواقع اضطراري •

. ندابییمی پیش از پرسنل امدادهاي درمانی در محل وقوع حادثه حضور نشانآتشنیروهاي پلیس و  معموالً 

در مواقعی که افراد در وسیله نقلیه  خصوصبهو گروه نجات، بسیار حساس است.  هانشانآتشمداخله سریع 

 ه گیر افتاده باشند و یا وسیله نقلیه در زیر آب غرق شده باشد.آتش گرفت

 يهاگروهو  هانشانآتشي مختلف پلیس، هاگروهجهت بودن کار بین باید توجه داشت که همکاري و هم

دیده  هاانسانالزم را در این راستا براي نجات جان  هايآموزشنجات بسیار حائز اهمیت است و الزم است که 

باشند. یکی از موارد مهم در نجات مجروحین رعایت موارد ایمنی در خود آمبوالنس حامل مجروح است و 

 اجرا شود. حتماً هاآنبایستی تمام موارد حائز اهمیت در ایمنی در 

 بندي راهبردهاي بهبود ایمنی تردد و کاهش تصادفاتجمع -3-3-5

بندي بر روي جمع 5–3جدول خش ایمنی، در هاي مختلفی بپس از بررسی کامل راهبردها و جنبه

 ها اجرایی این بخش صورت گرفته است.راهبردها و سیاست
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 راهبردهاي بهبود ایمنی تردد و کاهش تصادفات -5–3جدول 
 سیاست اجرایی راهبرد

 ،یطراح تیارتقاء وضع
 يساخت و نگهدار

و ها شبکه راه ایمن
 هاتقاطع

  نقاط  يآشکارساز موجود و هايراهتوسعه و بهبود نظام اصالح نقاط پر تصادف در شبکه
 اصالح نشده با نصب عالیم ویژه

  موجود هايراهی بازدید ایمنتوسعه و بهبود نظام 
 ها راه یایمن یتوسعه نظام بازرس 
 معابر عبوري از مناطق مسکونی یایمن تیبهبود وضع 
 دید رانندگان منظور افزایشو برطرف نمودن موانع به  هاتقاطع یاصالح هندس 
 هاتقاطعمختلف در  يهامدیریت ایمن حرکت 
 هاو راه هاتقاطع یبهبود روشنای 
 منیا يهاشبکه جادیا يبرا هایحرکات و دسترس کیتفکها و کاهش تداخل 
 ایمن ينحوبه هانگیپارک یطراح 

تشدید نظارت و اعمال 
 نیقوان

  یبا هدف افزایش ایمن هاتقاطعمستقر در  هايپلیسافزایش 
 یرانندگ نامهیصدور گواه يمحکم برا نیاعمال قوان 
 کلتیموتورس ياجبار ياستانداردها يارتقاء و اجرا 
 سواران کلتیتشدید مجازات تخلفات خطرناك موتورس 
 از سرعت مجاز نیتشدید مجازات متخلف 

مدیریت سرعت و عبور 
 خودروها از معابر

 در مناطق  خصوصبه هادر راه کیتراف يسازمدیریت سرعت و آرام يهاروش يریکارگبه
 مسکونی

 مختلف شهر يهامحدودیت سرعت در محدوده يو توسعه تابلوها یرساناطالع 
 شهر یبه مناطق مسکون نیسنگ هیورود وسایل نقل تیممنوع 
 هاراه يساخت و نگهدار اتیدر هنگام عمل کیتراف یایمن تیبهبود وضع 

هاي اعمال سیاست
مدیریت تقاضاي سفر 

 و کاهش ترددها

 جاده قیروابط از طر يجابه یکیاز ارتباطات الکترون شتریاستفاده ب 
 تشویق مردم به استفاده از دورکاري و تحصیل از راه دور 
 گردشگرانونقل بهتر حمل تیریمد 
 يونقل موتورحمل کیکاهش تراف 

و  یرسانآموزش، اطالع
  غاتیتبل

 هامدرسه یراه در مواد درس یمنیا یمعرف 
 يشهر یراه در نواح یمنیا غاتیتبل تیگسترش ظرف 
 در جامعه یمنیا یآموزش يهاتوسعه برنامه 
 يونقل شهرخطر حملکم يهاوهیپرخطر به ش يهاوهیآوردن از ش يکاربران به رو قیتشو 
 یمنیا ازیمورد ن يهایدرباره آگاه زانیرمخصوص به مهندسان و برنامه يهاآموزش 

 هايراه و کاربر يهاشبکه

 ونقلفرهنگ و آموزش در حمل يارتقا يراهبردها نیتدو 

گ است بزر دلیل ترین مشکالت سالمتی عمومی در جهان است. این مشکل به اینبزرگ تصادفات یکی از

 از عوامل یکی ترافیکی اند.حوادثکه قربانیان بیشتر جوان هستند و قبل از تصادف سالمتی کامل داشته

این تعداد، سهم ایران  از گیرد.میلیون نفر را در جهان می 2/1 جان ساالنه کهيطوربه است در جهان ریوممرگ

هاي آماري یافته .استهزار نفر مجروح و مصدوم صد و پنجاههزار نفر کشته و حدود یک 26ساالنه بیش از 
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درصد در ایمنی راه و وقوع تصادقات تأثیرگذار  90دهد سهم افراد و نقش عامل انسانی نزدیک به نشان می

توان تقویت فرهنگ ترافیک در نظر ش حوادث رانندگی را میمؤثر در کاه هايراهبنابراین یکی از . ]9[است

هاي بدون گرفت که متأسفانه در حال حاضر فقدان نظام راهبردي در بحث فرهنگ ترافیک است و فعالیت

هاي هماهنگی هر چه بیشتر توسعه فرهنگ ترافیک را فراهم هاي فرهنگی کشور زمینههدف و پراکندة سازمان

 .سازدنمی

سازي کشور به نسبت میزان صرف هاي مرتبط با امر آموزش و فرهنگسازمان دهد کها نشان میهبررسی 

اند و گیري از منابع و امکانات کشور، توفیقی در امر ارتقاي فرهنگ ترافیک نداشتههاي زیاد و بهرههزینه

تارهاي توانمند ترافیکی هدف در این مدت، تغییري قابل توجهی در رفهاي پراکنده و بیمتأسفانه با آموزش

بنابراین با تدوین یک  .هاي جانی و مالی در کشور هستیماند و ما همچنان شاهد خسارتمردم پدید نیاورده

سازي در چارچوبی کالن، هاي مسئول در امر آموزش و فرهنگهمه سازمان فهیالگوي مناسب راهبردي وظ

اف اصلی، یعنی ارتقاي فرهنگ ترافیک، محقق خواهد اي که دسترسی به اهدگونهشود بهمشخص و معین می

 شد.

ها و اقدامات مختلف در فواصل زمانی کوتاه در گفتنی است در خصوص ارتقاي فرهنگ ترافیک، پژوهش 

چنانچه  .هاي گوناگون صورت پذیرفته است، اما همواره با تغییرات و رشد تکاملی همراه بوده استسازمان

تواند می نیقیها و اقدامات در خصوص این موضوع وجود داشته باشد، بهدر برنامههایی مشکالت و نارسایی

هاي گزاف و وجود آورد و در نتیجه، باعث صرف هزینه اشکاالتی در زمینۀ تحقق اهداف فرهنگ ترافیکی به

ات مختلف در هرچند تاکنون اقدام .بار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي براي افراد جامعه و کشور شودآثار زیان

ها، نمایش انیمیشن و ... صورت پذیرفته آموزش در دبستان :مثل زمینۀ توسعه فرهنگ ترافیک از طرق مختلف

شده و نداشتن برنامهتوجهی نسبت به اهداف تعیینعمل آمده بی هاي بهاست، اما با توجه به نتایج ارزیابی

کاهش تخلفات و سوانح رانندگی به دلیل افزایش آگاهی هاي فرهنگ ترافیک، باعث دهی فعالیتریزي و سازمان

 ] 15[.مردم نشده است

هاي پیشنهادي، تدوین الگوهاي راهبردي فرهنگ ترافیک کشور و تبعیت همه حلبنابراین یکی از راه

هاي انجام شده در این خصوص، بیانگر سازي از این الگو است. البته بررسیهاي مسئول در امر فرهنگسازمان

اهداف و نتایج متفاوتی در خصوص میزان تحقق یافتن یا نیافتن اقدامات صورت گرفته در زمینۀ فرهنگ 

  .ترافیک است

 نقش( یکپارچه است راه پلیس مطلوب و موجود نقش تنها هاسازمان بین در که دهدمی نشان هابررسی
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 پلیس راهبردي، بحث در همچنین .دارد وجود شکاف هاسازمان بقیه مطلوب و فعلی نقش بین و) اجرایی

 لونقحمل سازمان ریزي،برنامه مبحث در اسالمی؛ مجلس شوراي گذاري،سیاست بحث در رانندگی؛ و راهنمایی

 ی ازرانندگ و راهنمایی پلیس اجرایی، مبحث در و سازيراههاي شرکت پشتیبانی، در مبحث کشور؛ ترافیک و

 داراست، عهده حوزه ملی ترینمهم که کشور ترافیک فرهنگ توسعۀ نظام عالی مدیریت .برخوردارند اولویت

 :است زیر هايمأموریت و وظایف

 اجراي و هابر فعالیت نظارت و هدایت و کالن هايهماهنگی دهی،سازمان ریزي،برنامه گذاري،سیاست -

 ربط،ذی اجرایی هايدستگاه همکاري هماهنگی و با بخشی و فرابخشی ترافیک فرهنگ توسعۀ هايبرنامه

 قانونمند ترافیکی؛ رفتارهاي توسعۀ و تغییر براي

 عملکردهاي ساختارها و تغییر بر نظارت و ابالغ ها،مطلوبیت از انحرافات تعیین ها،شاخص تبیین -

 لیعم انسجام و آموزشی و ریزي فرهنگبرنامه ها،رسانه و ارتباطات پشتیبانی، هايدستگاه تخصصی

 ترافیک؛ فرهنگ هايشاخص بهسازي براي

 از یک هر هايتعیین شاخص و کشور ترافیک فرهنگ توسعۀ جامع نظام بهسازي و تدوین طراحی، -

 ؛)ترافیکی رفتارهاي اصالح و ایجاد ترافیکی و قانونمند رفتارهاي( ترافیک فرهنگ اصلی يهامؤلفه

 ،مالی انسانی، منابع منابع تأمین از اعم الزم هايپشتیبانی زمینۀ در فرابخشی کالن ریزيبرنامه -

ویتاول تحقق براي اختصاصی عمومی و هايپشتیبانی امور دیگر و مقررات و قوانین تدوین نهادسازي،

 هايحوزه در پشتیبانی هايبرنامه - :که ايگونهبه ترافیک فرهنگ توسعۀ مصوب هايبرنامه و ها

 فرهنگ توسعۀ نظام عالیۀ مدیریت هماهنگی با ریزيو برنامه مدیریت سازمان همکاري با فرابخشی

 در نیپشتیبا هايبرنامه - شود؛ ترافیک فرهنگ اصلی هايمؤلفه توسعۀ هايبه اولویت معطوف ترافیک

 معطوف ریزي،برنامه و مدیریت سازمان هماهنگی مربوط با ملی هايدستگاه سوي از بخشی هايحوزه

امور  براي ملی سطح در محیطی تعامالت شود؛ تنظیم ترافیک فرهنگ هاي توسعۀبرنامه هاياولویت به

 ترافیکی) قانونمند ترافیک (رفتار فرهنگ توسعۀ فرابخشی

 اصالح بر یدتأک با رسدنظر می به کشور ترافیک فرهنگ راهبرد تحقق منظوربه بنديجمع یک با بنابراین، 

 هايمؤلفه زا اینکه یکی به توجه با همچنین،. شود عملیاتی کشور ترافیک فرهنگ باید توسعۀ ها،سازمان ساختار

 جامع امنظ تدوین راستاي هایی درپژوهش است، باید ترافیک کاربران قانونمند رفتار ترافیک فرهنگ اساسی

 ايقههاي سلیآموزش اجراي و کشور ترافیک آموزشی نظام فقدان. انجام شود کشور ترافیکی امن رفتار توسعۀ
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 بنابراین،. شودیم مرور و عبور در دنبال آن نظمبه و ترافیکی صحیح فرهنگ به رسیدن عدم باعث مقطعی و

 عمومی آموزشی نظام الگوي طراحی به نسبت فرهنگی بررسی ابعاد با عزیز پژوهشگران شودیم پیشنهاد

  .کنند اقدام کشور ترافیک

 .پذیرد صورت ترافیک فرهنگ هاي ارتقايعرصه در نهادمردم هايسازمان تقویت یا و توسعه نظام طرح

 تقویت و توسعه جهت در نوینهاي فناوري توسعۀ طراحی نظام و مطالعه ترافیک، فرهنگ ارتقاي منظوربه

 .شودیم توصیه نیز ملی هاياندیشیهم و هاهمایش برگزاري اجرایی، ریزيجامعه، طرح در قانونمند رفتارهاي

 بر ترافیک محققان و عملی علمی سطح ارتقاي براي هادانشگاه در ايحرفه هايدوره توسعۀ طرح همچنین،

 فیکترا فرهنگ توسعۀ است بدیهی باال، شدن پیشنهادهاي عملی با. است ضروري جهانی استانداردهاي اساس

 .]15[یافت افزایش خواهد ايمالحظه قابل طوربه

  کیتراف يسازنگرش و فرهنگ رییدر تغ مایو صداوس یجمع يهارسانه تأثیر -3-4-1

 ونگوناگ يساختارها متنوع، موضوعات با را پیام گسترش خود و با نفوذ که جمعی ارتباط وسایل امروزه

 دگرگونی بلکه ،دهدیم شکل را فرهنگی جدید يهاتیتنها وضعنه کند،یم منتشر وسیع جغرافیایی گستره و

 منظر، این . ازشودیمرا سبب  عمومی فرهنگ در تازه يهانگرش و جدید يهاشیگرا جمعی، رفتارهاي در

 اجتماعی زندگی يهاحوزه و در دارد عمومیت جامعه افراد در که است رفتارهایی از بخشی آن عمومی فرهنگ

 اکثریت عیتتب عدم یا تبعیت میزان کننده بیان عمومی، فرهنگ از بخشی عنوانبه ترافیکی گراست. رفتارجلوه

ل وسای و افراد جابجایی و تردد براي ضروري معیارهاي و ترافیک يهنجارها ترافیک قوانین از جامعه یک افراد

 است. جامعه بر حاکم که است نقلیه

 الگوهايارائه  و نو رفتاري يهاهیرو جدید، يهافرهنگ یافتن عمومیت در امروزه ارتباطات، وها رسانه

 و آموزشی پیام جمعی يهارسانهکنند.  ایجاد جامعه در را الزم تغییرات توانندیم و دارند قطعی نقشی مفید،

یارائه م ساختاري تنوع با و مکانی و زمانی محدودیت بدون و جامعه اقشار همه به واحد زمانی در را تبلیغاتی

 .کنند ایجاد انسجام و هماهنگی ترافیک، با مرتبط ساختارهاي بین توانندیدرواقع م کنند

ییراتی تغ ترافیک به نسبت مسئوالن و مردم نگرش در ابتدا است الزم ترافیک، رفتار اصالح راستاي در

  ذیرد.پ صورت» ترافیک عمومی فرهنگ« و »نگرش« زمینه دو در بایستی اصالحات و تغییرات این شود. ایجاد

 و یآموزش يهابرنامه مخاطب و» است سهیم ترافیک در که فردي« نقش اساس، بر ترافیکی رفتار اصالح

 و گرشن تغییر در جمعی يهارسانه نقش بر . عالوهدشویم تعیین است، جمعی يها) رسانهترویجی( تبلیغاتی
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 مشارکت و جامعهسرمشق  افراد اطرافیان، دانش اجتماعی، شرایط به باید نوآوري، خلق و جدید يباورها اشاعه

 . داشت توجه مردم جانبههمه

 انجماد مراحل طی در و يمتقاعدساز یا سازي ترغیبهاي روش اساس بر ترافیک درباره نگرش تغییر

 در باید زدایی انجماد جامعه، آتی يهاضرورت طی در البته ؛ردیگیم صورت مجدد انجماد و جایگزینی زدایی

 پایان معنی به مجدد انجماد. دارند بازگشت و ارتجاعی حالت همیشهها نگرش شود زیرا آغاز چند مرحله

 .ابدی دوام و بقا افراد ذهن در که کنیم ایجاد را شرایطی باید جدید يهانگرش ثبت براي اما. نیست تغییرات

طور هایی است که بهدر نظام اداري کشور است، ازجمله سازمان مؤثرهاي که یکی از سازمان مایصداوس

غیرمستقیم و بسیار مؤثر در ترویج فرهنگ نظم و ایمنی ترافیکی نقش دارد و یکی از بهترین یاوران نیروي 

هاي مرتبط با ترافیک و فرهنگ ترافیکی در حوزه کاري گروه آید. موضوعحساب میانتظامی در این زمینه به

، مایریزي سازمان صداوس. بر اساس گزارش مرکز طرح و برنامهردیگیهاي مختلف سیما قرار معی شبکهاجتما

تواند بستر ترویج فرهنگ هاي گروه اجتماعی که میو پخش برنامه تأمینهاي تولید، اهداف، محورها و اولویت

 :ترافیکی قرار گیرد به شرح زیر است

آشنایی  -2عمومی نسبت به رعایت نظم، قانون و هنجارهاي دینی؛ ها و تعمیق باور ارتقاي آگاهی -1

آموزش حقوق شهروندي؛  -3هاي اجتماعی به هنگام وقوع سوانح ترافیکی؛ ها و قوانین رفع درگیريمردم با روش

تقویت  -6گریزي؛ شکنی و قانونتقبیح قانون -5قوانین عبور و مرور؛  آموزش و ترغیب مردم به رعایت -4

ا؛ هپرهیزدادن مردم از خشونت، ارتکاب جرائم و نظارت بر رفتار ترافیکی آن -7س و روحیه نظارت درونی؛ احسا

گرایی و افزایش ارتقاي روحیه جمع -9ها؛ حمایت از مجریان قانون و هدایت صحیح امور و نظارت بر کار آن -8

طرح توجه  -11ام وظایف اجتماعی؛ پذیري در انجارتقاي حس مسئولیت -10هاي مشارکت اجتماعی؛ زمینه

جمهوري  يمایبه منافع و مصالح جمعی در آیات قرآنی، روایات معصومین و ادعیه مذهبی (سایت صداوس

 )اسالمی ایران

رسانی و پخش اخبار حوزه ترافیک، تهیه هاي اطالعصداوسیما در زمینه شودیگونه که مالحظه مهمان 

 تواندهاي آموزش غیرحضوري فرهنگ ترافیکی میتبلیغاتی و حتی کالسهاي زنده، پخش تیزرهاي برنامه

 ] 15[عهده گیرد. اي در آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیکی شهروندان بهنقش عمده

 سازي ترافیکینقش جامعه و خانواده در فرهنگ -3-4-2

 تواندمی تفکر مثبت القاي و عمومی افکار رشد. یادگیري است و آموزش ساززمینه جامعه شک بدون



  

 

 

 

 80صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 راهبردها و راهکارها -3

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401آبان ماه  18 01

 

 ازبسترس اجتماعی مثبت زیرا گرایش باشد، ترافیکی آموزش متولی هايسازمان آموزشی خدمات پشتیبان

 که تاس تربیتی نهاد اولین و ترینمهم خانواده جامعه، بعد از. است آموزش براي انگیزه ایجاد و فراگیري زمینه

خانواده  در اطرافیان و ترهابزرگ رفتار از کودك. شودیم کودك رفتار گیريبراي شکل الگوسازي موجب

 قانون، به پایبند مادران و . پدرانکندیم درونی خود وجود در را هاآن ها،آموخته پذیرش ضمن و الگوبرداري

 ثابت رفتارهاي کلیه سالگی 8 سن تا کودك. هستند قانون رعایت جهت خود براي فرزندان مناسبی الگوهاي

 نمایش به خود از مختلف اجتماعی هايواکنش قالب در آن را و کندیم کسب را خود بزرگسالی دورة و اصلی

 بر مهمی نقش کودك زندگی اول هايسال در و مادران پدران ترافیکی رفتار و تربیتی شیوه بنابراین. گذاردمی

 ] 15[ .دارد عرصه ترافیک در او آینده رفتارهاي

 سازي ترافیکیدر فرهنگ وپرورشآموزشنقش مدرسه و  -3-4-3

اي را در پرورش وپرورش به دلیل اهمیت خاصی که در نظام آموزشی هر کشوري دارد، نقش ویژهآموزش

نماید. مسلماً نقش این نهاد در هاي فکري و مهارتی آنان ایفا میکردن استعدادها و تواناییها و فعالانسان

هاي غیرمتعارف فرهنگی قابل کتمان نیست. نیاز به فراگیري رکتانتقال فرهنگ، الگوسازي و اصالح رفتارها و ح

هاي آموزشی کمک آموزان جهت همراهی با تحوالت روزگار به سازماندانش هاي الزم درمهارت و ایجاد توانایی

هاي مختلف و کارآمد به حل مشکالت اجتماعی که ممکن است در کند تا بتوانند با تهیه و تدوین برنامهمی

 رو شوند، بپردازند.ده با آن روبهآین

کان آموزش کود« :اجتماعی هايپژوهش بنا بر. قاعدتاً پایگاه اصلی آموزشی فرهنگ ترافیکی مدرسه است 

ترین شیوة اجتماعی کردن فرهنگ ترافیک است. آموزش از خردسالی و حتی پیش از ورود به مدرسه، اساسی

هاي عظیم در بسیاري از کشورهاي پیشرفته عنوان پروژهاکنون بهعمومی از طریق مدرسه رویکردي است که هم

جز برنامهاین به». ویژه تلفات جانی و مالی بوده استها بهدنیا به اجرا درآمده و ماحصل آن کاهش خسارت

روحیه حاکم در محیط مدرسه، وجود کتاب  د.آموزان باید اجرا شوهاي آموزشی مدونی است که براي دانش

توانند در خصوص انتقال ترین ابزارهایی هستند که میاز مهم یجمعهاي دستهحضور آموزگار و بازيدرسی، 

عنوان عنوان خمیرمایه و پیام، معلم بهآموزان مؤثر واقع شوند. مطالب کتاب درسی بهفرهنگ ترافیک به دانش

هاي فرهنگ ترافیکی شدن آموزش جمعی ازجمله عواملی هستند که موجب نهادینههاي دستهرسان و بازيپیام

 .]10[شوندمی

ها و تواند در تمامی سطوح تحصیلی از مدرسه تا دانشگاه و در همۀ رشتهآموزش فرهنگ ترافیکی می 
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آموزان و دانشجویان یاد بگیرند که چگونه آموختههاي رسمی و غیررسمی آموزشی وارد شود تا دانشبرنامه

هاي اجتماعی و کارگیرند. با تلفیق آموزش مبانی فرهنگ ترافیکی و آموزشههاي خود را در زندگی روزمره ب

هاي مربوط به راه و رسم زندگی پایدار توان دانش و ارزشفرهنگی به کودکان و نوجوانان و حتی دانشجویان می

تاب ین یک کصورت جداگانه، با تدوتوان بهرا به آنان آموخت. البته مباحث مربوط به فرهنگ ترافیکی را می

صورت درهم تنیده و ترکیب با دیگر مباحث و مبانی خاص یا در نظر گرفتن فصلی خاص از یک کتاب و یا به

آموزان و دانشجویان ها و مقاطع تحصیلی مختلف با تنوع و کیفیت بهتر و باالتر به دانشدرسی دیگر، در پایه

 .منتقل کرد

آموزان به مباحث هاي دانشها و عالقهها و انگیزهبستگیه دلگفته، با توجه بجز تدابیر پیشدر ضمن به 

هاي درسی خارج از محیط مدرسه و انجام کارهاي میدانی و عملی مانند همیار توان از کالسترافیکی، می

یار نوجوان و جوان در جهت ارتقاي فرهنگ ترافیک و نهادینه کردن الگوهاي رفتاري استفاده  پلیس، پلیس

هاي ترافیکی و آشنایی با وپرورش سازندها و بسترهاي مناسبی براي گنجاندن آموزشزارت آموزشدر و. کرد

قواعد و مقررات عبور و مرور براي ارتقاي فرهنگ نظم و ایمنی ترافیکی وجود دارد، هرچند که در ساختار و 

 هاي ترافیکی نشده است.شرح وظایف این وزارتخانه اشاره مستقیمی به حوزه

ها و شوراها و جلسات مرتبط با فرهنگ ترافیکی در تمام کمیته وپرورشمین دلیل نمایندگان آموزشبه ه 

 .تواند چند دلیل داشته باشدها مشارکت فعال دارند. دلیل این مشارکت میگیريکنند و در تصمیمشرکت می

دبستانی تا پایان دبیرستان ی پیشهاي آموزشتقریباً همه اتباع ایرانی بیش از یک دهه از عمر خود را در دوره

ها در سنین هاي انسانفرآیندهاي آموزش و آموخته. با فضاها و مسئوالن و مربیان این وزارتخانه سروکار دارند

ها در وجود افراد نهادینه و درونی میاي است که این آموزشگونهوپرورش بههاي آموزشتحت پوشش آموزش

وپرورش در میان شود. به عبارتی، آموزشها در بقیه عمرشان میرفتار آن گیري نگرش وشود و موجب شکل

هاي پلیس مدرسه، اکنون طرحها جایگاهی یگانه و ویژه دارد. همنهادهاي صاحب نقش در اجتماعی شدن انسان

وپرورش در حوزه هاي موفق و مشترك نیروي انتظامی و آموزشگذربان مدرسه و همیار پلیس ازجمله طرح

. اي شودآموزان با فرهنگ ترافیکی و ترویج آن در سطح جامعه است که جا دارد ساماندهی بهینهآشنایی دانش

]15 [ 

 کشور ترافیکی و ایمنی نظم فرهنگ ارتقاي در وپرورشآموزش با انتظامی نیروي بهینه تعامل -3-4-4

 رخداد در انسان سهم راه، و خودرو انسان، :ترافیکی مثلث ضلع سه از که دهدیم نشان علمی يهایبررس
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 تأثیر همه این. است درصد 95 تا دیگر عامل دو مشارکت با و درصد 60 حدود تنهاییترافیکی به تلخ حوادث

 اهر بهترین ترافیکی، صحیح ایمنی و نظم فرهنگ آموزش اینکه به نظر .باشد فرهنگی ضعف از ناشی تواندمی

 ايبر وپرورشآموزش با انتظامی نیروي بهینه تعامل مالی است؛ و جسمی جانی، هايزیان و صدمات این کاهش

  .گرفت قرار توجه مورد کشور ترافیکی ایمنی و نظم فرهنگ ارتقاي

هاي تخصصی نیروي انتظامی است که بخش عمدهنظر به اینکه پلیس راهنمایی و رانندگی ازجمله پلیس

 ها وترویج فرهنگ ترافیکی است به بخشی از مأموریتهایش در حوزه پاسداري و ها و فعالیتاي از مأموریت

نظم عبور و مرور،  تأمین :اند ازهاي کلی این پلیس عبارتمأموریت. شودوظایف آن در این حوزه اشاره می

ها در سطح کشور با توجه به ونقل، امور توزین و حفظ حریم راهاجراي مقررات راهنمایی و رانندگی و حمل

 المللی. بینمقررات داخلی و 

 :از اندعناوین تعدادي از وظایف این پلیس نیز عبارت

 ونقل؛هدایت تخصصی واحدهاي تابعه نیروي انتظامی در زمینه امور راهنمایی و رانندگی و حمل -1

 ونقل؛سالمت عبور و مرور و حمل تأمینهاي خدماتی و مأموریت ریزي در جهت انجامبرنامه -2

هاي مرتبط با راهنمایی و رانندگی و امور ها در کلیه زمینهلعملها، صدور دستورادوین رویهت -3

 ونقل از قبیل تسهیل عبور و مرور، رسیدگی به تصادفات و...؛ حمل

ونقل و ارائه نظرات کارشناسی در جهت حل ابالغ قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و حمل -4

 رانندگی؛مسائل و مشکالت منتقله از طریق واحدهاي راهنمایی و 

هاي موجود و ارائه پیشنهادهاي الزم در ها و دستورالعملبررسی مستمر قوانین، مقررات، رویه -5

 ها؛ها، حذف تشریفات زائد، سادگی و یکنواختی امور و بهبود روشزمینه اصالح آن

المللی و انعکاس نتایج تحقیقات حاصله به واحدهاي تابعه، جهت هاي بینشرکت در کنوانسیون -6

 تقاي سطح دانش تخصصی؛ار

هاي الزم در زمینه جلوگیري و کاهش تصادفات و تخلفات، تسهیل تهیه و تنظیم و اجراي طرح -7

  ک.وآمد وسایل نقلیه، آموزش رانندگان و مهندسی ترافیدر رفت
 

هاي پلیس راهنمایی و رانندگی اداره کل امور اجتماعی و فرهنگ ترافیک است که یکی از زیرمجموعه

هاي ترافیکی بین اقشار مختلف جامعه؛ ریزي در جهت ترویج آموزشبرنامه) 1 :ظایف آن عبارت است ازشرح و

هاي ریزي آموزش مستمر و مداوم فرهنگ ترافیک و تهیه متون و کتاببرنامه انجام اقدامات الزم در زمینه) 2
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ریزي و برنامه )3 وپرورش؛آموزش آموزان مقاطع ابتدایی تا دبیرستان با هماهنگی وزارتآموزشی براي دانش

منظور هاي ترافیکی بههماهنگی با مطبوعات و جراید کثیراالنتشار در جهت چاپ و نشر مقاالت آموزشی و پیام

هاي علوم تحقیقات و فناوري، بهداشت اقدام الزم در زمینه هماهنگی با وزارتخانه) 4ارتقاي سطح دانش عمومی؛ 

هاي آموزشی و توسعه فرهنگ ترافیکی بین دانشجویان مراکز منظور انجام برنامهو درمان و آموزش پزشکی به

آوري و تهیه متون آموزشی، تبلیغاتی و ریزي الزم در خصوص جمعهماهنگی و برنامه) 5آموزش عالی کشور؛ 

ریزي هبرنام) 6ها، بروشور و تراکت و پالکارد براي آموزش سنین مختلف؛ ها و جزوهفرهنگی و چاپ کتاب

 هاي تلویزیونی در جهت گسترش فرهنگهاي آموزشی، تیزرهاي تبلیغاتی، تئاتر و سریالمنظور تهیه فیلمبه

اقدام الزم در زمینه تأسیس کتابخانه و آرشیو ) 7سازمانی؛ سازمانی و برونعبور و مرور با هماهنگی مراجع درون

 ی در جهت ارتقاي سطح دانش کیفی اقشار مختلفتخصصی صوتی و تصویري و اسناد مربوط به فرهنگ ترافیک

دخل در زمینه چاپ و نشر متون یا هاي ذيها و وزارتخانهایجاد ارتباط و هماهنگی با سازمان) 8جامعه؛ 

انجام اقدامات الزم در زمینه جلب همکاري سازمان صداوسیماي ) 9ها، بولتن، نشریه و مقاالت آموزشی؛ کتاب

هاي آموزشی با هدف توسعه فرهنگ منظور تهیه فیلمهاي تصویري بهو سایر رسانهجمهوري اسالمی ایران 

  .عبور و مرور

بینی چنین ساختاري در نیروي انتظامی و شرح وظایف شفاف و شود با پیشگونه که مالحظه میهمان

انتظامی با ها و بسترهاي مناسب براي تعامل نیروي هروشن آن در حوزه فرهنگ ترافیکی، یکی از سازند

وپرورش براي گسترش فرهنگ نظم و ایمنی ترافیکی، همین اداره کل امور اجتماعی و فرهنگ ترافیک آموزش

برقراري  -1بندي کرد؛ توان دستهتر وظایف پلیس راهنمایی و رانندگی را در سه بخش میاز دیدگاه خاص. است

آموزش فرهنگ و نظم ایمنی ترافیکی  ت.تصادفارسیدگی به  -3تسهیل در عبور و مرور؛  -2ایمنی ترافیکی؛ 

در تعریف ) 1385ریزي است. عبدالرحمانی، (اول قابل برنامه وپرورش در بخشبه جامعه هدف یعنی آموزش

 :سدینویایمنی ترافیکی م

هاي ذیربط در ها و ارگانهایی که عوامل راهنمایی و رانندگی با همکاري سایر سازمانتدابیر و روش«

ها و معابر بدون خطر وآمد وسایل نقلیه در راهتا رفت رندیگیجراي مقررات راهنمایی و رانندگی به کار مجهت ا

 » انجام پذیرد.

پلیس راهنمایی براي نشان دادن اهمیت نظم و قانون ترافیکی باید در امور « :بنا به نوشته این پژوهشگر

آموزان، مشارکت داشته باشد. اگر پلیس، با مشارکت سایر نهادها، نتواند  ویژه کودکان و دانششهروندان، به

این حس را که قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی براي بهبود عبور و مرور و آسایش مردم وضع شده، در 
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گی) دگذار و مجري قانون (یعنی خود پلیس راهنمایی و راننقانون، قانون تأثیربازیگران ترافیکی القا کند، 

تواند ضمن آموزش ترافیک به شهروندان، پیامدهاي منفی به اعتقاد وي پلیس می» احتماالً کاهش خواهد یافت.

ها شرح دهد و حدود اختیارات خود را به مردم بشناساند چنین است که مردم احترامی به قانون را براي آنبی

شت. همکاري و تعامل مردم با پلیس با پدیده جایگاه پلیس در ترافیک با وي تعامل خواهند دابا توجه به

توجهی مردم به پلیس نیز رابطه مستقیم دارد. هر توجهی به اجراي قانون با بیگرایی ارتباط دارد و بیقانون

چه پلیس نزد مردم محبوبیت و مقبولیت داشته باشد، میزان احترام به قوانین نیز بیشتر خواهد شد. اگر این 

نظمی ت مورد تردید قرار گیرد یا کمرنگ شود، اعتماد عمومی به او کمرنگ و درنتیجه به بیمقبولیت و محبوبی

. از طرفی یکی از دالیل مقبولیت پلیس و استحکام نظم ترافیکی، رعایت قانون توسط شودیترافیکی اضافه م

 ]15[. خود مأمور پلیس است

اي صمیمی و دوطرفه برقرار نماید عه هدف رابطهپلیس عالوه بر ایجاد احساس نیاز به تغییر، باید با جام

بخشد و ضمن ها اعتبار میتا زمینه ایجاد تغییر فراهم شود. به عبارتی، وي با برقراري ارتباط با کنشگران به آن

یها میل به مشارکت ایجاد مشود که در آنها تغییر ایجاد کند. چنین میهویت بخشی از عرف اجتماع در آن

. باید توجه داشت دانندیها را مشروع مو اجراي آن کنندیهاي ارائه شده از سوي پلیس اعتماد مح، به طرشود

ها و شها و روعبارتی بداند که چرا طرحبه ،که پلیس راهور باید از مسئله یا موضوع شناخت کافی داشته باشد

نند طرح کنترل نامحسوس یا مدت یا برخوردهاي مقطعی ماسازي درازي قبلی در زمینه فرهنگراهکارها

 هاي جدید آگاهها کارآیی الزم را ندارند. ضمناً باید نسبت به نقاط قوت و ضعف طرحآوري موتورسیکلتجمع

ی ها را تأیید کند. مأمور تغییر موفق کسباشد نه اینکه صرفاً آن ها نگاه انتقادي داشتهباشد. به عبارتی به آن

 هاي ترافیکی نگاه کند و همانند او احساس کند. ها و برنامهگر به طرحاست که از دید کنش

پلیس راهور آن است که کنشگران را به پذیرش رفتار ترافیکی درست و جدید و کنار گذاشتن  دیگرنقش 

مگر آنکه در افراد جامعه، انگیزه تغییر ایجاد نماید. او  شودیرفتار نادرست پیشین تشویق نماید و این میسر نم

توجه داشته باشد که تغییر رفتار ترافیکی باید به خواست کنشگران باشد نه فقط تغییر براي تغییر، یا باید 

تغییر براي فایده، یا تغییر براي آنکه نشان دهد کاري کرده است. در این گام پلیس نقش مشوق را دارد نه 

امعه هدف به پذیرش نوآوري، نباید گیرنده و برخورد با متخلف. وي عالوه بر متقاعد کردن جصرفاً نقش پیش

از کمبود منابع و نگرش منفی دیگران در محیط که ممکن است کار و زحمت او را مختل کند غافل باشد. 

خود براي ایجاد تغییر باید تالش کند تا با توجه به نیازهاي اجتماعی کنشگران  دیگرپلیس راهور در نقش یا گام 

ها، ها، توصیهها تأثیرگذار باشد. زیرا اگر طرحفرهنگی موجود بر رفتار آن هايترافیکی و با توجه به زمینه
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هاي ترافیکی جدید، قوانین و مقررات وضع شده با نیازهاي اجتماعی جامعه هدف، همخوانی نداشته آموزش

 یابد. در فرآیند ارتباط، هرچه دو طرف جریان ارتباط با همدیگرها کاهش میباشد، احتمال پذیرش آن

شود. گام ها بیشتر به عمل نزدیک میارتباط بیشتر و نیت تأثیرخصوصیات مشترك بیشتري داشته باشند، 

بعدي پلیس در تغییر، تثبیت و تداوم تغییر است؛ زیرا فقط ایجاد تغییر و نوآوري در رفتارهاي ترافیکی کافی 

 تر است. نیست بلکه استمرار و تداوم بخشی از ایجاد تغییر مهم

س راهور باید با تشویق رفتارهاي ایجاد شده، اثر نتایج بلندمدت هر طرح را بیشتر مورد توجه قرار پلی

مدت خیلی کارساز نیست. نظم ترافیکی ناشی از قوة قهریه و برخورداري از نظمی مکانیکی دهد، زیرا نتایج کوتاه

ی از کار فرهنگی نظمی ارگانیکی و متزلزل، مانند چیدن آجرهاي خشک روي همدیگر است. نظم ترافیکی ناش

 است.  ریپذو پویا و منبعث از تحوالت درونی و تغییرات بیرونی تحول

یته مزیر پا گذاش یراحتنظم ناشی از ترس بسیار شکننده و سست است یعنی با نبود حضور پلیس به

دف ه ترافیکی در جامعه . آخرین نقش پلیس راهور در تحول و ارتقاي فرهنگ ترافیکی، درونی کردن رفتارشود

بسیار نزدیک است. دستیابی به رابطۀ نهایی ارتباط دوطرفه پلیس  يریپذاست که به اجتماعی کردن یا جامعه

و جامعه آن است که کنشگر به سطحی از اخالق ترافیکی برسد که از وابستگی به مجري طرح یعنی پلیس رها 

نیاز به ماکت پلیس و خودرو او در جاده و نیاز به حضور در چنین وضعی  شود و به مرحلۀ خوداتکایی برسد

مداوم او در هر چهارراه و خیابان و میدان و بزرگراه نیست تا توجه کاربران ترافیکی را به رعایت قانون جلب 

 کند. 

حتی نیاز نیست تا مدام تذکر بدهد، بازخواست نماید و جریمه کند. به عبارتی کنشگر، خود پلیس خود 

تذکر . کنندیهاي همدیگر را یادآوري مران پلیس همدیگرند و با ارتباطات کالمی و غیرکالمی کوتاهیو کنشگ

این نکته الزم است که میزان موفقیت مأموران راهنمایی و رانندگی در ایجاد تغییر رفتار یا ارتقاي نظم و ایمنی 

هاي نوآورانه در آن جامعه با پذیرش طرح هاها و رابطه این تالشترافیکی در جامعه هدف به میزان تالش آن

اي عاطفی، خمیرمایه اصلی تعامل اجتماعی پلیس راهنمایی و عنوان پدیدهبستگی دارد. بنابراین همدلی، به

 ] 15[. وپرورش، براي ارتقاي فرهنگ نظم و ایمنی ترافیکی استرانندگی با جامعه هدف، یا آموزش

 یکیتراف يسازاد در فرهنگنهمردم يهاو سازمان ينقش شهردار -3-4-5

عالوه بر مباحث درسی، مباحث ترافیکی مطرح شده از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند صداوسیما، 

هاي اتخاذ شده در شوراي اسالمی شهرها ها مبنی بر تصمیمهاي ویدئویی، اقدامات شهرداريمطبوعات، فیلم



  

 

 

 

 86صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 راهبردها و راهکارها -3

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401آبان ماه  18 01

 

جمله مباحث و  از نهادهاي مردم، اقدامات سازمانهاي ترافیک یا تعیین مسیرهاي ویژهمانند احداث پارك

آموزان صورت مستقیم و غیرمستقیم در ارتقا و نهادینه شدن فرهنگ ترافیکی دانشاقدامات تکمیلی است که به

ونقل و ترافیک است که ضمن نظارت بر ها، معاونت حملها یکی از معاونتدر سازمان شهرداري .دخالت دارد

ها، تاکسیرانی و شرکت واحد آهن شهري (مترو)، امور پایانهو ترافیک، بر جریان امور راهونقل جریان حمل

 رانی، مراکز معاینه فنی خودروها نیز نظارت دارد.بوسرانی و مینیاتوبوس

است. وظایف محول شده » فرهنگ عبور و مرور ارتقاي«هاي اصلی این معاونت ها و برنامهیکی از سیاست 

سازي در خصوص عبور و مرور از آموزش و فرهنگ) 1 اند ازونت در راستاي این سیاست عبارتبه این معا

توسعه آموزش و فرهنگ انجام کار ) 3آموزش ضمن خدمت عوامل مرتبط با عبور و مرور؛ ) 2مختلف؛  هايراه

پیگیري تشدید ) 5ارتقاي سطح آگاهی جامعه براي کاهش آلودگی هوا و صوت؛ ) 4صورت الکترونیک؛ به

براي  راهکارهاي نوینسازي در خصوص استفاده از فرهنگ) 6مجازات متخلفان مقررات راهنمایی و رانندگی؛ 

 .ونقل عمومی کاال در سطح شهرحمل

هایی با عنوان اداره آموزش ونقل و ترافیک شهرداري در ساختار اداره کل آموزش خود، ادارهمعاونت حمل 

اداره پژوهش و انتشارات، اداره فضاهاي آموزش ترافیک و همچنین کمیته آموزش شوراي و فرهنگ ترافیک، 

ویژه کودکان نقش عالی ترافیک را سازمان داده است که هرکدام در آموزش فرهنگ ترافیکی به شهروندان، به

ونقل و ترافیک، ملگونه که از نام اداره فضاهاي آموزش ترافیک معاونت حبه سزا و انکارناپذیري دارند. همان

هاي آموزش ترافیک را تحت پوشش دارد و در زمینه پیداست فضاهاي آموزش ترافیک مانند تاالر حرکت، پارك

 .کندیها اقدام مهاي مفید و مؤثر آنفعالیت

ها در زمینه ها و سازمانهاي تخصصی دانشگاهها و کارگاهتاالر حرکت محل برگزاري سمینارها، کارگروه

آموزش ترافیک و بررسی چگونگی استفاده از سایر فضاهاي آموزشی خارج از حیطه سازمان است.  مسائل

آموزش ترافیک نیز مرتب در حال تعامل و تهیه برنامه مدون جهت تشکیل جلسات مشترك با  يهاپارك

انات و فضاهاي ها از امکبرداري آنوپرورش و پلیس راهنمایی و رانندگی براي بازدید کودکان و بهرهآموزش

ونقل و کمیته شوراي حمل 5آموزشی ایجاد شده در پارك است. کمیته آموزش شوراي عالی ترافیک یکی از 

ترافیک است که بسترساز اقدامات شورا در جهت ارتقاي فرهنگ عبور و مرور شهروندان است. نمایندگان پلیس 

 ] 15[. اعضاي این کمیته هستند وپرورش ازجملهآموزش راهنمایی و رانندگی نیروي انتظامی و
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 سازي ترافیک در سایر کشورهافرهنگ -3-4-6

انگلستان، سوئیس،  ،ایی چون هلند، آلمانبندي از وضعیت آموزش فرهنگ ترافیک در کشورهدر جمع

 :توان به نتایج ذیل اشاره کردمی سوئد، نروژ، ژاپن، هند، مالزي، ترکیه، آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزلند

هاي زیاد و قابل توجهی وجود فرهنگ پیشرفته ترافیکی در تعدادي از این کشورها، هنوز سرمایهبا  -1

 یابدبه امر آموزش ایمنی ترافیک تخصیص می

آید و حساب مییکی از ابزارهاي اصلی و کلید حل مسائل ایمنی و روانی ترافیک به عنوانآموزش به -2

 شودبران ترافیکی اجرا میهاي ترافیکی براي کارطیف وسیعی از آموزش

طور مستقیم و غیرمستقیم درگیر آموزش ایمنی ترافیک ها، نهادها و مؤسسات زیادي بهسازمان -3

 .دانندهستند. به عبارتی احساس مسئولیت در این زمینه عمومی است و همه خود را مسئول می

گ نظم و ایمنی ترافیکی، ها ساله کشورهاي پیشرفته در زمینه ارتقاي فرهنهاي دهبا وجود تالش -4

کنند و مسئوالن می یتوجهها نسبت به مسائل ابتدایی ترافیکی کمهنوز هم تعدادي از افراد جامعه آن

 .کن نماینداند تخلفات ترافیکی را ریشهنتوانسته

ریزي شده و متکی به اصول علمی و تجربی فرآیند آموزش ایمنی ترافیک در این کشورها کامالً برنامه -5

 . شوداست و با استفاده از کارشناسان خبره اجرا می

دهنده ترافیک یعنی انسان، راه و وسایل نقلیه تعادل وجود دارد. به عبارتی عناصر مثلث تشکیل بین -6

ها و ایمنی خودروها نیز توجه شده عالوه بر توجه به آموزش عنصر انسانی، به مهندسی ایمنی راه

 .شودا میاست و مقررات نیز با جدیت اجر

 توان به شرح زیر و در قالب ترسیمگفته، نمودار ارتقاي فرهنگ ترافیکی میبا توجه به مطالب پیش -7

 :دنمو
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 عوامل ارتقاي فرهنگ ترافیکی -5-3 شکل

 
 هب پیشنهادهایی ترافیکی،مطلوب  وضعیت به رسیدن جهت در حرکت و موجود نقایص رفع راستاي در

 :شودمی مطرح ذیل شرح

 شی،تکان هايو حرکت عصبانیت از پرهیز ترافیکی، تخلفات قبح و ییزشت نما براي سازيفرهنگ -1

 .رانندگی هنگام به عجله و پرخاشگري

 یازن نه و اصلی نیاز عنوان یکبه ترافیکی هايآموزه آموزش به سازمان دو مسئوالن نگرش تغییر -2

 .ايحاشیه و فرعی

 .تبلندمد و مدتمیان مدت،کوتاه مقاطع قالب در ترافیکی ایمنی و نظم فرهنگ ارتقاي ریزيبرنامه -3

 با نظري هايآموزه و آمیختن ترافیکی هايآموزه تفهیم براي آموزش جدید هايروش از استفاده -4

 عملی. هايآموزه

 براي مجرّب انسانی کارگیري نیرويبه و مناسب درسی منابع تدوین تجهیزاتی، و مالی منابع تأمین -5

 .ترافیکی هايآموزه بهینه آموزش

 با انایر اسالمی ریاست جمهوري نظر زیر ترافیکی ایمنی و نظم فرهنگ گذاريسیاست عالی شوراي -6

 اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت وپرورش،آموزش وزارت کشور، وزارت از مرتبط مسئوالن ترکیب

ارتقاي فرهنگ 
ایمنی ترافیک

توجه به آموزش 
ایمنی ترافیک

استانداردسازي 
و توسعه قوانین

و روش ها

اصالح ساختار 
سازمان هاي 

دخیل در ترافیک

توسعه ساختار و  
اصالح زیرساختهاي  

ترافیکی 

توجه به نگرش ها و 
ارزش هاي مورد 

قبول جامعه

کاربرد مناسب 
تبلیغات
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 لتشکی انتظامی نیروي و صداوسیما سازمان و شهرسازي، راه وزارت فناوري، و تحقیقات علوم، وزارت

 یفتعر ترافیکی فرهنگ زمینه در را هاسازمان و نهادها از یک هر و نقش کلی سیاست شورا این. شود

 .باشد مستقر کشور وزارت در شورا این دبیرخانه که است بهتر .کند تعیین و

 دهیسازمان و براي پیگیري ايدبیرخانه ترافیک، امر در دخیل هايسازمان و هاوزارتخانه از یک هر در -7

 .کند دهیسازمان ریزي وبرنامه را وظایف این به مربوط امور و تشکیل محوله وظایف

 کلمدیر استاندار، :با ترکیب ترافیکی ایمنی و نظم فرهنگ اجرایی هايهسته هااستان از یک هر در -8

 سرئی استان، انتظامی نیروي فرماندهی اسالمی استان، ارشاد و فرهنگ مدیر استان، وپرورشآموزش

 اناست در مستقر هايدانشگاه نمایندگان و استان ترابري و مدیرکل راه استان، صداوسیماي سازمان

 ای هسته این. شود تشکیل مرکز گذاريسیاست شوراي در شده هاي اتخاذسیاست پیگیري براي

 شوراي هايسیاست تا دارد وظیفه خود، استان بومی شرایط گرفتن نظر در استانی ضمن تشکل

 تقرمس هادر استانداري که است بهتر تشکل این دبیرخانه. نماید اجرا عمل در را مرکز گذاريسیاست

 .باشد

 یربطذ مسئوالن با ترکیب ترافیکی ایمنی و نظم فرهنگ اجرایی هايهسته هاشهرستان از یک هر در -9

مسئولیت  بر مروري سازمان شوراي وظایف هايسیاست اجراي و پیگیري براي شهرستان سطح در

 است رهسته بهت دبیرخانه این. شود تشکیل مربوطه استان اجرایی هسته و مرکز گذاريسیاست عالی

 .باشد مستقر فرمانداري در که

 با ایمنی ترافیکی و نظم فرهنگ اجرایی هايگروه شهرستان هر تابعه هايبخش از یک هر در -10

 گذاريسیاست عالیهاي شورايسیاست اجراي و پیگیري براي بخش سطح در ذیربط مسئوالن ترکیب

 .تشکیل شود مربوطه شهرستان و استان اجرایی هايهسته و مرکز

 در ترافیکی و ایمنی نظم فرهنگ امر در دخیل هاياداره و هاسازمان از یک هر در که است بدیهی -11

 وظایف و هاانجام مسئولیت براي پیگیري هايدبیرخانه باید بخش و شهرستان استان، سطح

 .شود ترافیکی تشکیل ایمنی و نظم فرهنگ امر در اداره یا سازمان آن شدهتعیین

 ي فرهنگیهابیآسراهبردهاي اساسی مواجه با  -3-4-7

 انعمل شهروند طهیها بر حاز آن کیهر  تأثیر زانیشده موجود و م ییشناسا يهابیگستره آس یبا بررس

عنوان به کیعامل مهم و استراتژ 6، کیفرهنگ تراف يمنظور ارتقااز آن است که به یها حاکبنديجمع
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 لیذ يهاي بعدریزيو برنامه هاگذاريسیاست یو تمام ردیمورد توجه قرار گ یستیبا راهبردها نیاثرگذارتر

 .شود فیها تعرآن

ک ونقل و ترافیدر فرهنگ حمل زبان هدایتترین عنوان مهمبه خط سفیددسازي تبیین، ترویج و نما -1

 شهروندان

 فرهنگ موتورسواريتصحیح  -2

 گسترش فرهنگ استفاده حداقلی از خودرو شخصی -3

 کاهش آلودگی هوا، فرآیند و اقدام فوري جهت تسریع در هاروشتصحیح  -4

 مطالبه عمومیونقل و ترافیک به تبدیل ضرورت مراعات قوانین و قواعد حمل -5

 وشمندصورت هنظارتی و اعمال قانون به هايسیستمالزام شهروندان به پایبندي به قانون با گسترش  -6

 »خط سفید«تبیین، ترویج و نمادسازي  -3-4-7-1

 کاهش بار زیو حقوق او و ن میو حفظ حر ادهیاز عابر پ شتریب تیحمابا هدف  دیخط سفنمادسازي طرح 

فرهنگ نظم و انضباط و  يهوا، ارتقا یخطوط در جهت کاهش آلودگ نیحرکت خودروها ب تیبا رعا کیتراف

نتایجی  ،کیفرهنگ تراف يبه ارتقا یابیدست يبرا یاساس يکردیعنوان روبه طرحاین  .شوداجرا می ییگراقانون

 هاتقاطعاطراف  يروهاادهیرو و پدر سواره یخط ممتد، سامانده يعدم عبور از رو ،خطوط نیحرکت ب همچون

 .دنبال داردی را بهو استفاده از خطوط گردش

 :کشی استنکته مهم در اجراي صحیح طرح خط سفید فهم صحیح تفاوت بین خط و خط

ي را برا نهیهز نیشتریآن ب تیاست که عدم رعا یو نظارت یبا پشتوانۀ محکم قانون یقانون میحر :خط -

 متخلف به همراه دارد!

و به خودي خود  شودیم دهیکش ابانیسطح خ ياست که رو یو رنگارنگ بایز يهاخط :کشیخط -

 .ندارد يانهیهز چیه دهیو فا نهیآن در قاعده هز تیو عدم رعا تیندارد و رعا یتیخاص

 :تواند مفید باشدونقل با استفاده از طرح خط سفید اقدامات زیر میبراي ارتقاي فرهنگ حمل

o حقوق عابران در  تیخطوط و رعا نیخودروها به حرکت ب تیجهت هدا دیخط سف ينمادساز

 .مربوطه يهاگذرگاه

o ی.کیتراف زاتیو تجه هاکشینواقص و اشکاالت خط یرفع تمام 

o ها و عرصه یدر تمام يو هنر یفرهنگ يهاقالب یبا استفاده از تمام ریفراگ يهاارائه آموزش
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 ی.اجتماعي بسترها

o شهروندان. يقانونمند يعنوان خط قرمز و مبناآن به میحر تیو رعا دیخط سف فیتعر 

o ی.کیزیاستفاده از موانع ف يجابه دیخط سف يریکارگسازي بهسازي و زمینهفرهنگ 

 يفرهنگ موتورسوار حیتصح -3-4-7-2

 .روي در شهراستفاده از دوچرخه و پیاده جیو ترو قی، تشوبیترغ -

 .ادهیتردد آسان و امن عابران پ يروها براها و پیادهراه ادهیپ يسازمناسب -

ی لیتکم يهاموتورسیکلت و آموزش نامهیاثربخش قبل از صدور گواه یآموزش يهاالزام به گذراندن دوره -

 .صورت مستمربه

 ی.نیبنز يهاکلتیمحیطی موتورسشهروندان نسبت به خطرات زیست یباالبردن سطح آگاه -

 .هاراکبان موتورسیکلت يها در بهبود رفتارهاشارکت سمنم -

 ، عبوریمنیعدم استفاده از کاله ا :در برخورد با تخلفات راکبان موتورسیکلت در موارد سیپل تیقاطع -

 و پرخطر، کیرو، حرکت خالف جهت، حرکات آکروباتممنوع، عبور از چراغ قرمز، حرکت و پارك در پیاده

 .رمتعارفیغ يحمل بارها

 ی.نیبنز يهاکلتیجاي موتورسبه یبرق کلتیموتورس ینیگزیجا -

گاه در ن نیو گسترش ا یپرخطر راکبان موتورسیکلت در انظار عموم يرفتارها ریعملکرد و تحق حیتقب -

 .جامعه آحاد

(در صورت لزوم مذاکره و متقاعد  سواران متخلفدر خصوص موتورسیکلت یتیثیهات حیاعمال تنب -

 .)هیقوه قضائ نمودن

 یاز خودرو شخص یگسترش فرهنگ استفاده حداقل -3-4-7-3

 ی.ونقل عموماز حمل يگسترش فرهنگ استفاده حداکثر -

 .رويگسترش فرهنگ پیاده -

 .گسترش فرهنگ استفاده از دوچرخه -

 »کاهش آلودگی هوا« در عیجهت تسر يو اقدام فور ندهایها، فرآروش حیتصح -3-4-7-4

 .هوا یهاي مؤثر در کاهش آلودگعوامل و روش نهیدر زم یو باالبردن دانش عموم یبخش یآگاه -

 .هوا یکاهش آلودگ نینمودن طرح کمپ ییاجرا -



  

 

 

 

 92صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 راهبردها و راهکارها -3

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401آبان ماه  18 01

 

 .هاآن ياثرگذار شیمنظور افزاتردد خودروها به یکیتراف يهاتیاصالح محدود -

آالیندگی  با درجه يتردد خودروها تیآالیندگی و اعمال محدود زانیبندي خودروها از لحاظ مسطح -

 يضرورباالتر در مواقع 

 رسانی موجود جهت نشر اطالعات انباشته شده در شرکت کنترلو اطالع یغیتبل يهاتیاستفاده از ظرف -

 .هوا تیفیک

 »عمومی مطالبه« به کیونقل و ترافو قواعد حمل نیضرورت مراعات قوان لیتبد

 .کیفرهنگ تراف تیو رعا نیبه قوان يبندیمدار به لزوم پابر نگاه دین یسازي مبتنفرهنگ -

 الناسعنوان حقبه کیفرهنگ تراف تیو جلب توجه به لزوم رعا نییتب 

 یاجتماع یعنوان یک ارزش اخالقبه کیبه فرهنگ تراف يبندیپا یمعرف 

 کیدر عرصه فرهنگ تراف يساز انیمنظور جرارزشمند مساجد به تیاستفاده از ظرف 

o غیو ائمه جماعات جهت تبل ونیآموزش روحان 

o در مساجد کیان حوزه ترافحضور مستمر کارشناس 

 .نوجوانان و کودکان يبرا کیآموزش تراف يهاسازي در مدارس و پاركفرهنگ -

مؤثر، در عرصه گسترش فرهنگ  يهانهاد و چهرههاي مردمسازمان یدهورود و جهت نۀیزم جادیا -

 کیتراف

 تهران يشهردار یو اجتماع یفرهنگ يهابرنامه یدر تمام کیونقل و ترافحمل وستیپ نیالزام تدو -

 مندصورت هوشو اعمال قانون به یهاي نظارتبه قانون با گسترش سیستم يبندیالزام شهروندان به پا -3-4-7-5

 .رمجازیهاي هوشمند سنجش سرعت و ثبت سرعت غگسترش سیستم -

 ی.کیحاالت تراف یشدن به شهروندان در تمام دهیالقاء حس د -

 .کیبه محدودة طرح تراف هاي هوشمند ثبت تخلف وروداشکاالت سیستم حیتصح -

 .نیمنظور اثربخش نمودن مجازات متخلفهاي هوشمند بهتوسعه سیستم -

 .هاي هوشمندآن با سیستم ینیگزیو جا سیپل یکیزیکاهش حضور ف -

 جهت نظارت شهروندان و یپل ارتباط یو معرف یونقل عمومحمل لیدر وسا يحقوق شهروند فیتعر -

 و پرسنل صف یعمومونقل اعالم تخلفات رانندگان حمل

 تیو اعمال قانون مطابق با ظرف نیشهروندان داوطلب جهت نظارت و برخورد با متخلف تیاستفاده از ظرف -
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 موجود یقانون

 هاي مورد نیاز جهت ارتقاي فرهنگ ترافیکبرنامه -3-4-8

به است که با توجه  حی. الزم به توضشودیارائه م کیفرهنگ تراف يطرح ارتقا يهابخش برنامه نیدر ا

خود  يهابرنامه یستیها با، با توجه به نوع عملکرد آنکیدر فرهنگ تراف رگذاریتأث يها و نهادهاگستره سازمان

ه پس ک شودیها اشاره ماز برنامه یبه برخ لی. در ذشودسند ارائه  هیو در قالب الحاق میسند تنظ نیرا مطابق ا

 قابل ارائه خواهد بود. یبرنامه جامع و کل کیها، در قالب همه آن عیاز تجم

 .ندینمایخطوط را نم میحر تیکه رعا یمتخلفان يبرا یمال ریطرح مجازات غ هیته -

(نصب  شهريمترو و اتوبوس درون رینظ یوسایل نقلیه عموم یدرون طیطرح استفاده از مح هیته -

و  دی) جهت اصالح نگرش مردم به خط سفلیوسا نیدر درون ا يریو تصو یهاي پخش صوتدستگاه

 .کیفرهنگ تراف تیبهبود وضع

 وسیله ایجاد حساسیتدر مقابل افراد متخلف به» همه علیه یک نفر«ایجاد فشار اجتماعی با خط مشی  -

 عمومی از طریق صداوسیما.

ي ترافیکی یا آشنایی با اهمیت خط سفید در فرهنگ ترافیک هامهارتایجاد زمینه براي گنجاندن درس  -

 تحصیلی.در مقاطع مختلف 

 کیدر فرهنگ تراف دیخط سف تیبا اهم ییآشنا ای یکیتراف يهاگنجاندن درس مهارت يبرا نهیزم جادیا -

 .یلیدر مقاطع مختلف تحص

 .هاافتهیهاي موجود و ارائه مطالعات و در سازمان کیتراف یگروه مطالعات اجتماع جادیا -

 یو فرهنگ ی، اجتماعیتیي جمعهاآوري آمار در جهت شناخت ویژگیو جمع یمطالعات اجتماع -

 متخلفان.

 هنگهاي اصالح فرتصادفات به عرصه فعالیت دگانید بیو آس انیقربان يهامشارکت خانواده نهیزم جادیا -

 .کیتراف

 تصادفات. انیقربان يهادهی خانوادهو سازمان جیتصادف تهران جهت بس ادیبن جادیو طرح ا هیته -

 تصادفات. دگانید بیو آس انینهاد توسط خانواده قربانمهاي مردگیري سازمانبه شکل قیتشو -

و  انیاول آموزش مجر استیقانون و اتخاذ س انیضمن خدمت مجر یآموزش يهابرنامه نیو تدو هیته -

 .کیدر تراف دیخط سف تیشدن اهم نهینهاد يبعد مردم در راستا
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 مدخالن.ي از ذ کیاصالح فرهنگ تراف یمنابع مال تأمینهاي طرح روش هیته -

 ي راهکارهااجرا وهیش نییتب -3-4-9

ها جانبه طرح، الزم است مسئولیتو همه حیصح يراهکارها و جهت اجرا يبنددسته ياجرا برا وهیدر ش

. آنچه شودو اجرا  يزیربرنامه کپارچهیصورت امور به یشود و در هر حوزه تمام کیو تفک فیسه حوزه تعر در

باشد و به دور  یواقع طیو قابل اجرا در مح یصورت واقعبه دیهکارها باآن است که را ستیاجرا ضرور وهیدر ش

 لیبه شرح ذ هايبنددسته نی. اشودجامعه ارائه  یبر اساس اقتضائات واقع یالیخ يهايپردازي از هرگونه تئور

 :هستند

 و اعمال قانون یعال تیریمد -

 یرساختیو ز یفن تیریمد -

 یو اجتماع یفرهنگ تیریمد -

 و اعمال قانون یعال تیریمد -3-4-9-1

 لیاز قب یقانون يهاتیاستفاده از ظرف نیو همچن یتیو اقدامات حاکم یعال تیریدر خصوص اعمال مد

 :اشاره نمود لیتوان به اهم موارد ذموجود می نیو اصالح قوان دیجد نیقوان بیتصو

 یودگآل ، کاهشيفرهنگ موتورسوار ،دی(خط سفی کیتراف يکردهایرو تیاهم نییبسط، گسترش و تب -

 يعنوان یک مطالبۀ جدبه غیره و هایسخنران یدر تمام هوا)

 یتیهاي حاکممقام دستگاه نیتریو عال يشهردار نیب ییاجرا يهانامهامضاء تفاهم -

 طرح يمنظور اجرابه يهاي داخل و خارج شهرداردستگاه سازيیکپارچه -

 یتیحاکم 

 ازیمورد ن نیقوان بیتصو 

 غیره ، وزارت کشور وهیناجا، قوه قضائ ریهاي مرتبط نظکالن با دستگاه یهماهنگ 

 لجستیکی طرح یبانیپشت 

 پشتوانه طرح یدر انجام اقدامات سلب یهماهنگ 

 یسازماندرون 

o يدر داخل شهردار یویژه در حوزه سلببه ندهایها به اصالح فرآمجموعه یالزام تمام 

o جانبههمه یازمانس یهر بخش و هماهنگ یف تخصصیابالغ وظا 
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 یرساختیو ز یفن تیریمد -3-4-9-2

 ی.ونقل عمومو وسایل حمل یکیتراف زاتیها و تجهیکشنواقص و اشکاالت خط یرفع تمام -

 .هالیمعابر و گاردر یاصالح هندس -

 .ریمس تیو هدا یو رانندگ ییراهنما يتابلوها لیو تکم تیاصالح وضع -

 .رمجازیهاي هوشمند سنجش سرعت و ثبت سرعت غگسترش سیستم -

 .و امکانات هوشمند زاتیبا استفاده از تجه یکیحاالت تراف یشدن به شهروندان در تمام دهیالقاء حس د -

 .(اتوبوس و مترو)ی ونقل عمومبندي و سرفاصله وسایط حملبخشی به زماننظم -

 ي.اهیصورت پارك حاشدر معابر، توسط خودروها به يخط عبور کیاز اشغال  يریجلوگ -

 یونقل عمومحمل يو تجمعات نامناسب خودروها یونقلمختلف حمل يهااز اختالط شیوه يریجلوگ -

 .معابر در

 لیبا وسا رمتعارفیغ يو از رده خارج و حمل بارها ی، تصادففیکث ياز تردد خودروها يریجلوگ -

 .ونقل نامناسبحمل

 ی.نیبنز يهاکلتیجاي موتورسبه یبرق کلتیموتورس ینیگزیجا -

 .ادهیتردد آسان و امن عابران پ يروها براها و پیادهراه ادهیسازي پمناسب -

 یو اجتماع یفرهنگ تیریمد -3-4-9-3

ارتقاي «ی عنیتهران  يشهردار یو اجتماع یگانه فرهنگ 18هدف از اهداف کالن  نیبه دوم یابیدست يبرا

د اتفاق نظر سه رویکرد ذیل مور» منظور کاهش ترافیک با محوریت کاهش آلودگی هوافرهنگ شهروندان به

 :استونقل و ترافیک نظران علوم اجتماعی و حملمتخصصین و صاحب

ک، ونقل و ترافیدر فرهنگ حمل» زبان هدایت«ترین عنوان مهمبه» خط سفید«تبیین، ترویج و نمادسازي 

 ».کاهش آلودگی هوا«و اقدام جهت » فرهنگ موتورسواري«تصحیح 

 :عبارت است از الزامات اساسی در تحقیق رویکردهاي فوق

 یشناسی و انضباط اجتماعسطح وظیفه شیافزا -

 جامعه یسطح بهداشت و آرامش روان شیافزا -

 به رفتار اخالق مدار يبندیسطح پا شیافزا -

 :سازي در چهار حوزه ضرورت داردفرهنگ هانهیزم نیدر ا ریفراگ يساز انیمنظور جربه
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 شهروندان یتمام يبرا یسازي عمومفرهنگ -

 کیونقل و ترافدر حوزه پرسنل حمل یسازي تخصصفرهنگ -

 ینید يباورها تیسازي با محورفرهنگ -

 کودکان و نوجوانان تیسازي با محورفرهنگ -

 شهروندان یتمام يبرا یسازي عمومفرهنگ -

ارتباط  ینوعکه به یفرهنگ ينهادها هاي موجود دراستفاده از پتانسیل ،کیفرهنگ تراف يارتقادر راستاي 

 نیاستا تدور نی. در استیضروري دارند امر کیازجمله فرهنگ تراف ینیبا مقوله شهرنش میمستقریغ ای میمستق

مؤثر  یی. عوامل اجرای استاقدام فرهنگ نیتریعنوان اصلنقش هرکدام از نهادها به يفایا يبرا یفرهنگ سیماتر

 :اند ازخصوص عبارت نیدر ا

 يمشهرهمحله، روزنامه  يسراها، سراها، صداوسیما، فرهنگیاسالم غاتیان تبل، سازمیوزارت ارشاد اسالم

 غیره. و يسازانیو جر یرسان، اطالعیغاتیتبل يهانیکمپ جادی، ايباسازیها، سازمان زمجالت، سمن و

 :توان انجام داد عبارتند ازمیاقداماتی که در این زمینه 

 »عمومی مطالبه« به کیونقل و ترافو قواعد حمل نیضرورت مراعات قوان لیتبد -

 یونقل عموماز حمل يگسترش فرهنگ استفاده حداکثر -

 عنوان نماد شهروند متمدنبه کیفرهنگ تراف تیرعا نییتب -

ي ها و بسترهاعرصه یدر تمام يو هنر یفرهنگ يهاقالب یبا استفاده از تمام ریفراگ يهاارائه آموزش -

 یاجتماع

 يهاحقوق عابران در گذرگاه تیخطوط و رعا نیخودروها به حرکت ب تیجهت هدا دیخط سف ينمادساز -

 مربوطه

 روي در شهراستفاده از دوچرخه و پیاده جیو ترو قی، تشوبیترغ -

 ینیبنز يهاکلتیمحیطی موتورسشهروندان نسبت به خطرات زیست یباالبردن سطح آگاه -

گاه در ن نیو گسترش ا یکبان موتورسیکلت در انظار عمومپرخطر را يرفتارها ریعملکرد و تحق حیتقب -

 آحاد جامعه

 مؤثر ییعوامل اجرا -
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 کیونقل و ترافدر حوزه پرسنل حمل یسازي تخصصفرهنگ -1

 يو هرکدام دارا لیدخ زیر يها، نهادکیونقل و ترافدر حوزه پرسنل حمل یسازي تخصصدر فرهنگ

 :مربوط خود هستند نقش

، شرکت واحد یو رانندگ یی، راهنماکیونقل و سازمان تراف، معاونت حملیفرهنگ یمعاونت اجتماع -

 یتخصص ی، مراکز آموزشیونقلحمل یهاي خصوصرانی، شرکتسازمان تاکسی رانی،اتوبوس

 رفتار با شهروندان یمستمر پرسنل و رانندگان جهت چگونگ یآموزش -

 ل فروش و کنترل بلیتو عوام یمسافرت يها، آژانسیرانندگان اتوبوس، تاکس -

 یوظائف تخصص حیو صح قیآموزش مستمر پرسنل و رانندگان جهت انجام دق -

 کیآموزش تراف يهامستقر در پارك یآموزش انیمستمر مرب یآموزش تخصص -

 )يادار -یو خدمات یو تخصص ی، فنی(عموم مدتکوتاه یآموزش يهادوره نیو تدو یطراح -

 مؤثر ییعوامل اجرا -

 ینید يباورها تیمحورسازي با فرهنگ -2

 :استفاده نمود ینید تیسازي با محوردر جهت فرهنگ لیتوان از نهاد ذخصوص می نیدر ا

 هاي، کانونینیهاي دبه امور مساجد، مرکز فعالیت یدگیگذاري ائمه جمعه، ستاد رسسیاست يشورا

 غیره. و جیبس يهاگاهیمساجد، پا يهنر یفرهنگ

 کیفرهنگ تراف تیبه رعا يبندیمدار به لزوم پانگاه دین جیترو •

 الناسعنوان حقبه کیفرهنگ تراف تیو جلب توجه به لزوم رعا نییتب -

 یاجتماع یعنوان یک ارزش اخالقبه کیبه فرهنگ تراف يبندیپا یمعرف -

 کیدر عرصه فرهنگ تراف يساز انیمنظور جرارزشمند مساجد به تیاستفاده از ظرف -

 غیو ائمه جماعات جهت تبل ونیروحانآموزش  -

 در مساجد کیحضور مستمر کارشناسان حوزه تراف -

 کودکان و نوجوانان تیسازي با محورفرهنگ -3

 کیآموزش تراف يهاوپرورش، مدارس، پاركآموزش :اند ازخصوص عبارت نیدر ا رگذاریتأث ییعوامل اجرا

 غیره و

 کیآموزش تراف يهااركریزي مستمر جهت حضور دانش آموزان در پبرنامه -
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 یرانندگ و ییها و عالئم راهنماتابلوها، چراغ امیبا پ یمختلف سن يهادانش آموزان در گروه ییآشنا -

 دیخط سف اریعنوان همو آموزش دانش آموزان به تیترب -

 کی ورتصبه نیقوان نیاز ا نیو تمک افتهی ییآشنا يتردد شهر نیبا قوان یکه از کودک ینسل تیترب -

 گر باشداو جلوه یدر رفتار اجتماع یذات صهیخص

 وپرورشوزارت آموزش شتریمدارس و توجه هرچه ب یبه موضوعات درس یعمل ییابی دروس زندگراه -

 ] 15[ی علم يهايدر کنار تئور یعمل یزندگ يهانسبت به آموزش

 ونقلبندي راهبردهاي ارتقاي فرهنگ و آموزش در حملجمع -3-4-10

 6–3جدول هاي مختلفی بخش آموزش و ارتقاي فرهنگ، در پس از بررسی کامل راهبردها و جنبه

 ها اجرایی این بخش صورت گرفته است.بندي بر روي راهبردها و سیاستجمع
 

 ونقلراهبردهاي ارتقاي فرهنگ و آموزش در حمل -6–3ول جد
 سیاست اجرایی راهبرد

و  جیترو ن،ییتب
 دیخط سف ينمادساز

زبان  نیترعنوان مهمبه
در فرهنگ  تیهدا
 کیونقل و ترافحمل

 شهروندان

 حقوق عابران  تیخطوط و رعا نیخودروها به حرکت ب تیجهت هدا دیخط سف ينمادساز
 مربوطه. يهادر گذرگاه

 یکیتراف زاتیو تجه هایکشنواقص و اشکاالت خط یرفع تمام 
 ها عرصه یدر تمام يو هنر یفرهنگ يهاقالب یبا استفاده از تمام ریفراگ يهاارائه آموزش

 .یاجتماع يو بسترها
 شهروندان يمندقانون يعنوان خط قرمز و مبناآن به میحر تیو رعا دیخط سف فیتعر 
 یکیزیاستفاده از موانع ف يجابه دیخط سف يریکارگبه يسازنهیو زم يسازفرهنگ 

فرهنگ  حیتصح
 يموتورسوار

 در شهر يروادهیاستفاده از دوچرخه و پ جیو ترو قیتشو ب،یترغ 
 و  کلتیموتورس نامهیاثربخش قبل از صدور گواه یآموزش يهاالزام به گذراندن دوره

 صورت مستمربه یلیتکم يهاآموزش
 ینیزبن يهاکلتیموتورس یطیمحستیشهروندان نسبت به خطرات ز یباالبردن سطح آگاه 
 ترش و گس یدر انظار عموم کلتیپرخطر راکبان موتورس يرفتارها ریعملکرد و تحق حیتقب

 نگاه در آحاد جامعه نیا
  متخلف سوارانکلتیدر خصوص موتورس یتیثیح هاتیتنباعمال 

گسترش فرهنگ 
از  یاستفاده حداقل
 یخودرو شخص

 یونقل عموماز حمل يگسترش فرهنگ استفاده حداکثر  
 يروادهیگسترش فرهنگ پ 
 گسترش فرهنگ استفاده از دوچرخه 

و  یرسانآموزش، اطالع
در جهت  غاتیتبل

کاهش تصادفات و 
 افزایش ایمنی

 هامدرسه یراه در مواد درس یمنیا یمعرف 
 يشهر یراه در نواح یمنیا غاتیتبل تیگسترش ظرف 
 در جامعه یمنیا یآموزش يهاتوسعه برنامه 
 يونقل شهرخطر حملکم يهاوهیپرخطر به ش يهاوهیآوردن از ش يکاربران به رو قیتشو 
 یمنیا ازیمورد ن يهایدرباره آگاه زانیرمخصوص به مهندسان و برنامه يهاآموزش 

 هايراه و کاربر يهاشبکه
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 ونقلمحیطی مرتبط با حملزیست مسائلتدوین راهبردهاي بهبود  

رهاي ی هوا در شهآلودگآن بر کیفیت محیط زیست و  تأثیرمهم براي سیستم ترابري،  هايچالشیکی از 

ي اهزهیانگملی، ایجاد  هايسیاست بزرگ است. رویکردهاي موجود براي این کار، شامل وضع مقررات، قوانین و

محیطی ي با توجه به آثار زیستزیربرنامهاقتصادي، وضع مقررات و قوانین خاص در جهت یک اثر معین و 

 مربوط به ترابري است. هايفعالیت

 سهیالتت از ناشی اسیمقکوچک آثار و سیستم کل در اسیمقبزرگ آثار شامل ترابري، محیطیزیست آثار

 مصرف وا،ه کیفیت روي بر تأثیر سیستم، کل به مربوط آثار ترینمهم ازجمله. است ترابري خاص هايفعالیت و

 یالتتسه احداث براثر مشاغل و سکنه جابجایی قبیل از مواردي شامل موضعی آثار. است زمین کاربري و انرژي

 آب کیفیت کاهش گردوخاك، سروصدا،( وسازساخت حین در موقت آثار بناها، دیواره بر تأثیر ،سروصدا ترابري،

 .است پذیرآسیب زیست محیط با نواحی در ترابري تسهیالت احداث از ناشی آثار و) غیره و

 شهري هواي آلودگی -3-5-1

 هواي آلودگی به مربوط شهري ونقلحمل مورد در محیطیزیست مبحثترین بزرگ شهرها، اکثر در

 قیقد شناخت نیازمند مبحث این دادن نشان براي محدود منابع با متناسب استراتژي یک طراحی. است محلی

 هايآالینده ابتدا در بخش این در. است وسایل نقلیه شهري ونقلحمل هايسیستم اهداف، انتخاب در هااولویت

 ارزیابی شهري محیط در آلودگی هاآن سهم اهمیت و شده معرفی شهري ونقلحمل از ناشی هواي عمده

 تأثیر کاهش براي استراتژي یک اجزاي عنوانبه را روش چهار بعد هايبخش در اساس، بر این. شودمی

 هايسوخت و وسایل نقلیه در تغییراتی ایجاد-اول نوع دو. ردیگیم قرار بحث مورد شهري محیط در ونقلحمل

 رخیب در. است مالی هايسیاست و ترافیک مدیریت دیگر ضرورت دو. هستند تکنولوژیکی اصوالً  -ونقلحمل

 .هستند نظر در مورد محیطی دالیل به عمدتاً عمومی ونقلحمل اصالحات مکزیک، مثل کشورها از

 
 شهري ونقلحمل از ناشی يهایندگیآال و مولد فاکتورهاي -6-3شکل 

 زیست محیط و شهري ونقلحمل -3-5-2

 طبق. شودمی شهري هواي آلودگی موجب ايعمده شکل به ياجاده ونقلحمل کشورها از بسیاري در
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 رنف میلیون نیم از بیش نابهنگام مرگ به منجر سالیانه هوا در معلق ذرات جهانی بهداشت سازمان برآورد

. است داخلی خالص تولید درصد دو با برابر هوا آلودگی اقتصادي هايهزینه کشورها از بسیاري در. شودمی

 بسیج و کنندهآلوده وسایل نقلیه شناسایی نیازمند شهري ونقلحمل استراتژي در محیطی مباحث کردن وارد

 هادهآالین این کاهش براي نقلیه لوازم تکنولوژي و سوخت مورد در فنی و مالی سیستم مدیریت هايکنترل

 .است

 اتامکان و تحصیالت کار، آوردن دست به توانایی توسعه، لحا در کشورهاي فقیر افراد از بسیاري براي

 وتوريم ونقلحمل از استفاده موارد بیشتر در شودمی قلمداد شانزندگی در فشار ترینجدي عنوانبه بهداشتی

 از کنند،می فعالیت و زندگی موتوري ونقلحمل سایه در هاآن اغلب چون اما است دشوار فقیر افراد براي

 در ضروري بخشی عنوانبه باید محیطیزیست حفاظت. نندیبیم را آسیب بیشترین آن محیطی مضر تأثیرات

 .شود گرفته نظر در فقیر افراد زندگی کیفیت بهبود

ونقل و محیط شهري باید محیط ساخته شده را در بر بگیرد که شامل یک استراتژي جامع براي حمل

 ونقل در بهزمین مورد استفاده، فرم شهري، آثار قابل مشاهده فراساختارها و ترافیک، تأثیرات اجتماعی حمل

و آلودگی هوا (محلی، وجود آمدن منطقه شغلی یا مکانی و تفکیک اجتماع، امنیت و حفاظت فردي و صدا 

ي خاص اشاره اپروژهطور رسمی در یک بررسی محیطی ي و جهان) است. تمام این مباحث باید بهامنطقه

 شوند.

 اريبیم خاطر به نفر میلیون یک یا میلیون نیم ساله هر توسعه، حال در کشورهاي در تخمینی طوربه

 افرادي با مقایسه در تعداد این. شوندیم زودرس مرگ دچار هوایی آلودگی از ناشی هايبیماري دیگر و تنفسی

 دیدگان، آسیب سنی پخش خاطر به چه اگر است، بیشتر ،کنندیم فوت شهري رانندگی تصادفات خاطر به که

 مشکالت بروز موجب بودن سرب معرض در. دهدیم کاهش را عمر طول بیشتر رانندگی، تصادفاتاحتماالً 

 .دهدیم کاهش را زندگی کیفیت همچنین. شودمی شهري کودکان یادگیري در ناتوانی و رفتاري

 از ناشی هوا، آلودگی از درصد 75 حدود تا و بوده شهرها هواي کیفیت افت در اصلی عامل ونقلحمل

 که یعوامل. دهندمی اختصاص خود به را آالیندگی در سهم باالترین شخصی هاياتومبیل. است معابر ترافیک

 را آن مصرف در ییجوصرفه که سوخت قیمت بودن پائین از اندعبارت مؤثرند، هوا کیفیت نزول تشدید در

 راکمت و دارند باالیی سوخت مصرف نرخ که عمومی و شخصی وسایل نقلیه ناوگان فرسودگی ،کندینم تشویق

 .بردیم باال درصد 25 تا را سوخت مصرف که هاراه ترافیک

 جهانی، شدن گرم و انرژي مصرف کلی دسته 3 به شهري ونقلحمل محیطیزیست مشکالت کالن، دید از
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 .شوندیم بنديتقسیم آن اثرات و زمین اشغال و محلی هواي کیفیت بر آن اثرات و آلودگی

 مصرف انرژي -3-5-2-1

موتوري، منابع غیرقابل تجدید هستند که مصرف قابل توجهی  ونقلحملفسیلی مصرفی در  هايسوخت

دارند. علیرغم بهبود در مصرف سوخت وسایل  هارساختیزدر کارخانجات سازنده وسایل نقلیه موتوري و احداث 

نقلیه موتوري و افزایش بازدهی آن، افزایش در کل مسافت طی شده توسط وسایل نقلیه موتوري به معناي 

در  نیبنزمصرف  شیافزادر کل مسافت طی شده و  شیافزا انگریب ریزي هاشکلنرژي است. افزایش مصرف ا

ها نیاز تأمینتوانایی در تولیدات آینده در  قطعاً است استمرار در مصرف در این سطح،  2020-1995ي هاسال

ژي کافی و با بهاي انر تأمینرشد اقتصادي و صنعتی در گرو  .اندازدیمو در نتیجه توسعه پایدار را به خطر 

 است.  ونقلحملهاي مناسب براي سیستم
 

 
مقایسه مصرف سوخت خودروهاي در حال تردد در داخل کشور با خودروهاي هم رده روز دنیا  -7-3شکل 

 )1383سازي مصرف سوخت (راهنماي مصرف سوخت ایران، سازمان بهینه
 

، سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اپک)، سیاست محدودسازي تولید را در پیش گرفت 1973در سال 

شدت افزایش یافت. این اقدام آثار گسترده اقتصادي و سیاسی در بر داشت. که متعاقب آن قیمت نفت خام به

ي سوت اساسی و بهدر کشورهاي پیشرفته دچار تغییرا ونقلحملهاي سیستم گذاريدر این دوره، سیاست

 ونقل عمومی هدایت شد.کاهش استفاده از اتومبیل شخصی و استفاده بیشتر از حمل

ویی جریزي ترابري، افزایش آمادگی براي مقابله با شرایط اضطراري و صرفهیکی از اهداف مهندسی و برنامه

 رايب ممکن ي است. راهبردهايدر مصرف انرژي است. تدوین برنامه براي مقابله با شرایط بحرانی امري ضرور

 :کرد بنديطبقه گروه چهار به توانیم را انرژي مصرف در جوییصرفه
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 بیشتر سوخت مصرف کارآیی با ترابري يهاوهیش از استفاده .1

 جدیدهاي فناوري کاربرد .2

 ترافیک جریان ساماندهی .3

 شده پیموده کیلومتر -نقلیه وسیله کل در کاهش .4

 استفاده به ترغیب. برخوردارند کمتري سوخت مصرف از حمل، واحد ازاي به ونقلحمل يهاوهیش برخی

 دوچرخه از استفاده به توانی. مثالً مداشت خواهد بسزایی تأثیر انرژي مصرف کاهش درها سیستم این از بیشتر

 .کرد اشاره شهري ونقلحمل در ریلیهاي سیستم از استفاده و مسافر شهري ونقلحمل در

 اب. است وسایل نقلیه سوخت مصرف کارآیی افزایش راستاي در نوین، هايفناوري کاربردهاي از یکی

 سیستم گانکننداستفاده براي امکان این دارند، سوخت مصرف در بیشتري کارآیی که ياوسایل نقلیه از استفاده

 هايفناوري دیگر کاربرد. برسانند انجام به کمتري هزینه صرف با را خود سفرهاي که دیآیم فراهم ونقلحمل

 موتورهاي ابداع به توانی. مثالً ماست بوده جایگزین هايسوخت و جدید موتورهاي از استفاده جهت در جدید،

 آنجا از. ردک اشاره سوزدوگانه و الکتریکی وسایل نقلیه مختلف انواع و پیوسته، احتراق با يهانیتورب رانکین،

 هب اقدام داراست، را دوم رتبه جهان در نظر این از و است برخوردار طبیعی گاز فراوان منابع از ایران کشور که

 عنوانبه که هاییسوخت سایر. باشدمؤثر  بسیار اقدامی تواندیم وسایل نقلیه کردن سوزدوگانه یا گازسوز

 قابل ونیگوناگ منابع از که الکتریسیته و هیدروژن الکل، ازاند عبارت هستند مطرح نفتی يهافرآورده جایگزین

 . انداستحصال

 هک بوده ترابري مهندسان اصلی دغدغه همواره ترافیک، جریان ساماندهی و تسهیالت خدمت سطح ارتقاء

 کاهش در نیز تسهیالت نگهداري و طراحی يهاجنبه عالوهبه. دارد سزایی به تأثیر انرژي مصرف کاهش در

یم اقدامات، این از يانمونه عنوانبه. است اهمیت حائز نیز هاسیستم برداريبهره يهانهیهز و سوخت مصرف

 به گردش کردن مجاز ترافیک، جریان بهبود منظوربه عبور خطوط براي هاآزادراه يهاشانه کاربرد به توان

 در چپ به گردش ویژه خطوط ایجاد درجا، کارکرد زمان کاهش منظوربه هاتقاطع توقف چراغ در راست

 اقدامات سایر انرژي آثار. کرد اشاره... و  هایانیشر يهایدسترس اصالح چراغ، بدون و دارچراغ هايتقاطع

 .گیرد قرار توجه مورد باید نیز سفرها اوج دوره تقاضاي پراکنش قبیل از ساماندهی

 تتغییرا به نیاز لحاظ از ،اندمطرح پیموده کیلومتر -نقلیه وسیله کاهش راستاي در که راهبردهایی

 کیلومتر -نقلیه وسیله کاهش يهاقهی. طرشوندیم متمایز اقدامات سایر از کنندگاناستفاده رفتار در چشمگیر
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 اربريک توام ریزيبرنامه و پرسرنشین وسایل نقلیه تشویق هايسیاست قبیل از مواردي شامل شده، پیموده

 .است سفر به نیاز کردن حداقل جهت در ترابري و زمین

 بهترینمصرف کم خودروهاي بنابراین. است آن سوخت مصرف با متناسب خودرو هر از 2CO انتشار مقدار

 يهادهنیآال هم بنزینی پرمصرف خودروهاي و است زمین شدن گرم پدید ساختن متوقف به کمک براي گزینه

 .اندجهانی

تر از سایرین هستند. اما در میان خودروهاي با دارند، پاك تريگیرانهسختیی که استانداردهاي هايسوار

 .کنندیمآلودگی هواي کمتري ایجاد  عمدتاًدهی سوخت باالتري دارند، یی که بهرههاآناستاندارد مشابه، 

 زمین کره شدن گرم -3-5-2-2

سنگ زغالو  چوب مانند سنتی هايسوخت از شدمی مصرف انسان توسط که انرژي بخش بیشترین

 بود PPM میلیون در قسمت 290 از بیش اندکی جو در موجود) 2CO(اکسید دي کربن رمقدا. شدمی تأمین

 رنف میلیارد شش از امروزه جهان جمعیت. نبود صنعتی تمدن از پیش دوره در آن میزان از بیشتر چندان که

 پنج فسیلی هايسوخت مصرف گذشته، سال صد طی در. است افزایش حال درسرعت به هم هنوز و گذشته

 قسمت 360 از بیش به جو در موجود 2CO مقدار نتیجه در. است یافته افزایش جمعیتی رشد از ترسریع برابر

 که است بزرگی تأثیر دهندهنشان 2CO غلظت در سریع افزایش این. است افزایش حال در و رسیده میلیون در

 آن يوهواآب در خطرناکی تغییرات ایجاد باعث و دارد زمین سیاره بر ما انرژي مصرف پایه بر زندگی شیوه

. است مرتبط هوایی و آب اختالل با بحرانی يهاحادثه افزایش و هوایی و آب الگوهاي در تغییرات. شودمی

 . است داشته شده، ثبت تاکنون که را دمایی ترینگرم اخیر سالدر چند  زمین

 اگازه این. شودمی شناخته ايگلخانه گازهاي عنوان با که است ترکیبی ترینمهم کربن اکسیددي

 حبس را گرما -جهانی مقیاس در اما -گلخانه یک مانند درست زمین، جو شوندیم موجب که هستند ترکیباتی

 .کند

. دارد وجود جهان در باري و سواري خودروي میلیون 600. دنیاست اصلی سوخت نفت حاضر حال در

 کسانی تعداد از بیش خودروها تعداد متحده ایاالت در. است نفت مصرف اصلی عامل ونقلحمل که آن جالب

 بیلیون 120 که است سال در مایل تریلیون 2 سفرها واند کرده دریافت رانندگی گواهینامه تعداد که است

 دست به هنتیج سوخت، توزیع و تولید به مربوط باال به رو انتشار احتساب بدون. شودمی سوزانده بنزین گالن

 .است سال در 2COآالینده تن میلیارد یک آمده
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 مصرف معادل تنهاییبه متحده ایاالت سبک باري و سواري خودروهاي. است متفاوت کشورها سهم البته

 . کنندمی تولید 2CO) هند و ژاپن روسیه، چین،( کشور چهار جز جهان، کشورهاي تمام انرژي

. است دادن رخ حال در جهان يوهواآب در تغییري که است همگان پذیرش مورد نکته این اکنون

 در شده زده تخمین هايهزینه. برندیم آسیب بیشتر تغییر این از فقیرتر کشورهاي که شده معلوم همچنین

 از بیشتر برابر چند که است، داخلی خالص تولید درصد 9 تا 5 فقیرتر کشورهاي از برخی براي زمینه این

 منجر که گاز انتشار درصد 25 صنعتی، کشورهاي در که شده برآورد. است صنعتی کشورهاي بر نسبی تأثیرات

 یک فقط توسعه حال در کشورهاي در اما ،دیآیم به وجود ونقلحمل بخش توسط شودمی جهان شدن گرم به

ت اقتصادي تثبی توسعه و همکاري سازمان در نسبت این شده معلوم که حالی در. است مقدار این برابر نیم و

 این. است افزایش حال در توسعه حال در کشورهاي در موتوري ونقلحمل افزایش با هنوز اما است، شده

 کاهش استراتژي مورد در بحث چه اگر. دارد تمرکز شهري هايمحدوده بر موتوري ونقلحمل در افزایش

 برخی هک شده پذیرفته دارد، ادامه صنعتی و توسعه حال در کشورهاي بین کارتقسیم و ايگلخانه گاز مطلوب

 .شود استفاده کشورها تمام براي دهنده کاهش هاياستراتژي

 فعالیت سطح شامل ،کنندیم مشخص ونقلحمل در را ايگلخانه گازهاي انتشارات سطح که یعناصر اصل

 وردم سوخت از ترکیبی و نوع هر قدرت شدت استفاده، مورد وسایل نقلیه نوع ،)کیلومتر یا تن صورتبه(

 ونقلحمل به تغییر است، یافته افزایش اقتصادي رشد با هماهنگ ونقلحمل صنعتی کشورهاي در. است استفاده

 ندکیا تأثیرها سوخت تعادل در تغییرات و است، کرده بدتر را کیفی تعادل تأثیر شخصی، اتومبیل و هوایی

 لیک انتشارات که صورتی در حتی صنعتی کشورهاي در ونقلحمل ايگلخانه گازهاي انتشارات. است داشته

 . ابدییم افزایش باشد، مانده ثابت

 هوا کیفیت بر شهري ونقلحمل از ناشی هايآالینده تأثیرات -3-5-2-3

 ختنسو از آلودگی. است فسیلی هايسوخت احتراق مستلزم تاکنون ونقل،حمل در حرکتی انرژي تأمین

 در واه یا سوخت در موجود) ترکیبی اجزاء) (فاکتورها( عوامل دیگر یاها هیدروکربن ناقص احتراق کربن، ناقص

 گازهاي دود، مونواکسیدکربن، شامل :کندمی تولید خاص هايآالینده روند این. شودمی ایجاد احتراق هنگام

 .سرب و خاکستر شده،تفکیک نیترات و) سولفات( گوگرد نیتروژن، و گوگرد اکسید ها،هیدروکربن بخار مختلف،

 یگرد و ثانویه هايتفکیک. دهند نشان واکنش ازن، شکل به اتمسفر با توانندیم اصلی، هايآالینده این

 کندیم تولید کربن اکسیددي احتراق، همچنین،. دینافزایم محیطیزیست صدمات به نیز ثانویه هايآالینده
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 . است ياگلخانه گاز نیتریاصل که

 یناش آلودگی میان ارتباط. دهدمی نشان بزرگ شهرهاي برخی در را هاآالینده این وجود میزان زیر شکل

 رد و گرفته قرار توجه مورد بیشتر روزانه جوامع سالمت و ونقلحمل هايسیاست در سالمتی و خودرو تردد از

 .شودمی احساس بیشتر زیست محیط براي مضر غیر ونقلحمل سیستم به نیاز راستا این
 

 
 1جهان يشهرها یهوا در برخ یآلودگ تیوضع -8-3شکل 

 محیطیهاي زیستراهکارهاي کاهش آلودگی -3-5-3

 شود.محیطی پرداخته میهاي زیستکاهش آالینده بر مؤثر اساسی در این بند به پارامترهاي

                                                   
. Cities on The Move, A World Bank Urban Transport Strategy Review, 2002۱  
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 فنی معاینه -3-5-3-1

 کاهش خودروها، ایمنی افزایش جهت روش نیترنهیهزکم و نیتريضرور ،نیترساده خودروها فنی معاینه

 نیف معاینه مراکز ایجاد منظور این به دستیابی راستاي در. است سوخت مصرف در ییجوصرفه و هوا آلودگی

 جادای آن، بر مضاف است شهري ونقلحمل از ناشی محیطیزیست آالیندگی کاهش هايسیاست از یکی خودرو

 مورد در واحد هايسیاست اتخاذ نیز و خودروها فنی معاینه مراکز احداث در خودروسازان مشارکت فرصت

 .باشد نظر مورد تواندیم خودروها فنی معاینه مکانیزه مراکز احداث در خصوصی بخش مشارکت

 ترافیک مدیریت -3-5-3-2

 در هاآن از برداريبهره بندي،زمان و معابر از استفاده نوع و شهر در خودروها تردد نحوه ترافیک مدیریت

 کترافی مدیریت در استمؤثر  خودروها تردد از ناشی يهاندهیآال انواع انتشار یا کاهش در ترافیک، شدن روان

 :کرد لحاظ توانیم را ذیل موارد اجراي

 همسواري، ،سوارهاپارك ،HOVهايسیستم شامل سفر تقاضاي مدیریت هايروش انواع معرفی و بررسی -

ژياسترات سایر و پارکینگ مدیریت اقتصادي هايروش و گذاريقیمت کاري، ساعات جابجایی دورکاري،

 سفر تقاضاي مدیریت با مرتبط هاي

 هاروش از یک هر اجتماعی اثرات و منافع و هانهیهز مقایسه و ونقلیحمل اثرات بررسی -

 بزرگ شهرهاي در هاآن از حاصله نتایج و سفر تقاضاي مدیریت هايروش از استفاده موارد برخی معرفی -

هاي سیستم با ارتباط در جهانی هايسازمان سوي از شده تدوین هاياستراتژي و هاسیاست معرفی -

 شهري سفر تقاضاي مدیریت

 چند گیريتصمیمهاي روش صورتبه تقاضا مدیریت مناسبهاي سیستم مجموعه هايروش معرفی -

  معیاره

 :دهد پوشش را زیر هايبخش باید) آلودگی کنترل مدیریت( ترافیک محیطیزیست مدیریت

 ارزیابیهاي ) دستورالعملب بخشی، زیر مطالعات) الف :شهري ونقلحمل محیطیزیست اثرات ارزیابی -

 راتانتظا و معیارها سطح ارتقا و خودروها منظم بازبینی) ب هوا، کیفیت سنجش) الف :بازرسی و پایش -

 متحرك) منابع( انتشار فهرست تهیه نظام کردن تقویت -

 اراضی کاربري و شهري زیست محیط ارتقاي و تحقیقات مرکز ایجاد -

 مدت)کوتاه -مدتمیان -بلندمدت( شهري ریزيبرنامه -
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 ونقل)حمل به مربوط( محیطیزیست يهاپروژه بر نظارت -

 صوتی آلودگی کاهش با سازگار اقدامات انجام -

 سوخت گذاريقیمت هايسیاست تدوین و تعبیه -

 ...وسوارها پارك ها،پارکینگ بهینه یابیمکان براي سیاست اتخاذ -

 و خودروها تولید و ساخت تصویب براي تأیید روش یک :اینکه توضیح :سازمانی ساختار یک ایجاد -

 محیط حفاظت سازمان با صنایع وزارت. شود ایجاد ملی سطح در ایران در باید خودروها جدید موتورهاي

 و مصوب يهانامهنیآئ اجراي باشند پیگیري سیستمی چنین ایجاد مسئول هايارگان باید زیست

 هاییمسئولیت نیترنیسنگ و نیترعمده از محیطیزیست وضعیت بهبود جهت در شده اتخاذ تصمیمات

 .دهد بها مؤثري نحو به آن به باید ترافیک محیطیزیست مدیریت که است

 آموزش -3-5-3-3

. است هوا آلودگی کاهش براي اجرایی اقدامات موفقیت مهم عوامل از یکی آموزش و عمومی آگاهی

 کمیته تشکیل و پاك هواي روز مناسبت به رسانیاطالع جلسات برگزاري به توانیها مبرنامه این ازجمله

 .نمود اشارهمند نظام برنامه اساس بر یرساناطالع

 :شود تعریف تواندیم زیر شرح به برنامه این

 ارندد مشارکتی و مسئولیت هوا، آلودگی کاهش يهابرنامه در که مرتبط هايدستگاه با ارتباط برقراري -

 و گروهی يهارسانه طریق از یرساناطالع مردم، به آن شرح و شده انجام اقدامات انتشار جهت در و

 ... حضوري يهامصاحبه

 ... طرح گانههفت محورهاي رسانیاطالع و آموزش جزوات تهیه -

 عمومی رسانیاطالع جهت پاسخ و پرسش جلسات برگزاري -

 دست در اقدامات براي مردم به رسانیاطالع گسترش براي مسئولین، جاري هايسیاست با هماهنگی -

 انجام

 طزیرب هايدستگاه به آن ارسال وها برنامه پیشبرد براي سازنده نظرات جلب و مردم سؤاالت به پاسخ -

 اقدام جهت

 و ...) پیام رادیو طریق از( سازيفرهنگ و آموزشی تیزرهاي و هاهیاطالع پخش -

 .... و هاهیاطالع ،هایآگه مستمر انتشار -
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 رانندگی و راهنمایی نیمأمور آموزش -

 خودرو از استفاده و رانندگی صحیح نحوه آموزشی يهابرنامه -

 يریگسوخت صحیح نحوه آموزشی يهابرنامه -

 منفی اثرات با رابطه در عمومی آگاهی ارتقا و مصرف صحیح الگوهاي ارائه جهت آموزشی يهابرنامه -

 ...هوا آلودگی

 مختلف اقشار میان در توزیع و محیطیزیست مسائل با رابطه در کاتالوگ و بروشور مستمر تهیه

 ونقلهاي مختلف کاهش آالیندگی بخش حملبررسی سیاست -3-5-4

 وانبج گرفتن نظر در مستلزم شهري ونقلحمل بخش آالیندگی کاستن براي سیاستی و استراتژي هر

 حالت در شهري ونقلحمل اینکه به توجه با ،شودیم اشاره هاآن اهم به ذیل در که است موضوع این گسترده

 يبرا که هاییاستراتژي و اعمال ها،است. سیاست مطرح باال تقدم حق با عمل يهاحوزه از عنوان یکیبه کلی

 :شودمی بررسی ذیل در است اهمیت داراي شهرها در ونقلحمل از ناشی آلودگی رشد از احتراز

   سوخت تأمینهاي سیاست -3-5-4-1

 و آن انواع بین از سوخت انتخاب موجود، هايسوخت آلودگی میزان بر سوخت تأمین سیاست معیارهاي

 .استتأثیرگذار  سوخت نهایی مصرف مقدار

 سوخت کیفیت بهبود -3-5-4-1-4
 لیهوسایل نق در استفاده مورد سوخت کیفیت بهبود در گام اولین جهانی، بانک با مرتبط کشورهاي در

. است بوده معمول اکتان عدد افزودن براي بنزین به سرب افزودن قدیم يهازمان از. است از بنزین سرب حذف

 و رفتهگ شکل بنزین به سرب افزودن ممنوعیت براي جهانی تشکل یک امروزه است سمی سرب که آنجایی از

. است سرب بدون شودیم فروش و خرید دنیا در امروزه که درصد بنزینی 4/3 از بیش. است فعالیت حال در

 کشورها از دیگر و بسیاري OECD(1اقتصادي (سازمان همکاري و توسعه کشورهاي عضو  همه حقیقت در

 ونیز. نندکمی استفاده سرب بدون بنزین از امروزه تایلند و مالزي مجارستان، هندوراس، برزیل، بنگالدش، نظیر

 از نبنزی سازيپاك حال در جنوبی آفریقاي کشورهاي اکثر و ونزوئال، اندونزي، نظیر کشورها از دیگر برخی

 .هستند سرب

 بهداشتمؤسسات  از بسیاري طرف از باشد، زیر مقادیر از کمتر چنانچه بنزین در موجود سرب مقادیر

                                                   
1 . Organisation for Economic Co-operation and Developme 
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 .است پذیرفته جهانی

 (Mg/m3) مترمکعب هر در میکروگرم 2/0 از کمتر -

 (Mg/dl) لیتر دسی هر در میکروگرم 10 از کمتر -

 .است  5Mg/dl از کمتر خون در موجود سرب مجاز مقدار است حالتی در این

 ربس بدون بنزین وجود. باشد سوخت کیفیت بهبود سبب تواندیم نیز بنزین از سربهاي افزودنی حذف

 NOx ، CO نظیر ییهاندهیآال اثر کاهش بر شیمیایی يهامبدل کارگیريبه زمینه پیش تواندمی کشور یک در

 .داد کاهش پیش از بیش را Co مقدار توانمی نیز بنزین به اکسیژن افزودن با. باشد هاهیدروکربن و

 یتکیف پارامترهاي سایر به توجه بدون سرب حذفصرفاً  هدف که کرد دقت باید بنزین از سرب حذف در

یم هافزود آن به اکتان عدد بردن باال براي که بنزین در مخلوط ترکیبات از بسیاري که چرا نیست، سوخت

 سرب بدون بنزین در هاآروماتیک و مازاد بنزن وجود. دارند شدیدي آالینده اثرات سرب حذف از پس شوند

 عملکرد توانیم مناسب تصفیه انجام و بنزین تبخیر شدت کنترل با حال هر به. است زیادي اهمیت داراي

 .کرد کنترل مناسبنسبتاً  يهانهیهز با را مخلوط ترکیبات

 مسلم. شد خواهد اسیدي هايباران بارش نتیجه در و SO2 تولید سبب بنزین و دیزل در سولفور وجود

 هیدرولیکی پاالیش با. یافت خواهد افزایش آلودگی انتشار سرعت اسیدي باران بارش از پس که است

 سوخت در کربن ترکیبات که کشورهایی در حال هر به. داد کاهش را SO2 مقدار توانیم پایه هايسوخت

 استانداردهاي حد تا سولفور میزان کاهش براي اقتصادي توجیه هیچ ،ماندیم باقی باالیی حد در وسایل نقلیه

 مطابق و جیتدربه هاآلودگی میزان کاهش تریمنطق بلکه. ندارد وجود اروپا اتحادیه و شمالی آمریکاي کشورهاي

 شورهاک بعضی در سوخت انواع براي که استانداردهایی هاوقت خیلی. کشورهاست در موجود شرایط و امکانات با

 آن به ستیبایم که ایست مسئله و این ندارد تطابقی هیچ بازار در نیاز مورد سوخت با ،شودیم گرفته نظر در

 .دارند مشخصی کیفیت با سوخت به نیاز هااتوبوس نظیر نقلیه وسیله انواع برخی زیرا. نمود توجه

 از بسیاري در. باشد ثمربخش چندان تواندینم آلودگی بار کاهش براي سوخت کیفیت به تنها توجه

. رندیگیم قرار استفاده مورد ونقلحمل ناوگان در معیوب و قدیمی وسایل نقلیه هنوز توسعه حال در کشورهاي

 گیرند، قرار استفاده مورد ستیبایم که هاییسوخت بهتر ارزان هايسوخت افزودن کشورها بعضی در عالوهبه

 به اردسرب هايافزودنی یا و خام نفت به افزودن یا بنزین، به سفید نفت افزودن مثال براي. است عادي امري

زمانی  تا اگرچه. خورندیم چشم به زیاد آسیا در که هستند مواردي از آن، پاالیش از پس سرب بدون بنزین
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 دشوار هقضی این روي کنترل باشد، داشته مالی سود کنندگانمصرف براي سوخت غیرقانونی کردن مخلوطکه 

 این کنترل زیادي حد تا تواندیم خاطیان براي سنگین يهامهیجر وضع و دقیق نظارت با ولیکن بود، خواهد

 .گرفت دست در را قضیه

 ایطشر نظیر عواملی به و نیست ثابت جاهمه در باشد، داشته ستیبایم آل ایده سوخت یک که مشخصاتی

 .دارد بستگی...  و منطقه نبودن محصور یا بودن محصور ونقل،حمل ناوگان هايویژگی هوایی، و آب

 شورهايک سایر به نسبت بزرگشان، شهرهاي قرارگیري خاص وضعیت علت به مکزیک و شیلی مثال براي

 دارند. باالتري استانداردهاي هوا آلودگی براي التین، آمریکاي

   وسایل نقلیههاي سیاست  -3-5-4-2

 .است تقسیم قابل بخش دو به وسایل نقلیه با ارتباط در محیطیزیست بحث

 وسایل نقلیه در جدیدهاي تکنولوژي کارگیريبه -

 .دارند بیشتري سازگاري زیست محیط با که هاییسوخت با موجود هايسوخت جایگزینی -

 عمل در ولی کرد خواهیم بررسی مورد جداگانه را مصرفی سوخت و وسایل نقلیه ما اینجا در اگرچه

 .نیست پذیرامکان هم از دو نیا تفکیک

 وسایل نقلیه، تردد از ناشی آلودگی میزان کاهش براي خودروهاافزار سخت در تغییرات ایجاد جهت در

تولید شده توسط  هايهیدروکربن و  CO مقدار جدید موتورهاي در. است گرفته صورت چشمگیري اقدامات

 سولفور کم سوخت از که دیزلی موتورهاي در نیچنهم است. یافته کاهش 75 حدود تا گازوئیلی موتورهاي

 چنین. است یافته کاهش ،کنندیم کار CNG با که موتورهایی حد تا آلودگی تولید میزان کنندیم استفاده

 حداقل هاینک یا نیستند، استفاده قابل درآمدکم کشورهاي در بودن گران دلیل بههاي پیشرفت هايتکنولوژي

 ما براي هاییتکنولوژي چنین وجود از اطالع ولیکن. ندارد وجود هاآن کارگیريبه امکان نزدیک آینده در

 .ندارند هم مشابه عملکردي وسایل نقلیه همه که امر این بر است هشداري

 دهش ایجاد آلودگی کاهش دقیق استانداردهاي کارگیريبه جهانی پیشگامان آمریکا و ژاپن اروپا اتحادیه

 تا هستند ممکن راه بهترین یافتن پی در کشورها این. هستند مصرفی سوخت کیفیت بهبود و وسایل نقلیه از

 :نظیر هايراه. دهند کاهش جدید خودروهاي در را آلودگی میزان هاتکنولوژي جدیدترین کارگیريبه با

 مصرفی گازوئیل و بنزین و گوگرد توجه لبقا کاهش -

اصالً  که خودروهایی و کنندیم تولید کمی آلودگی که خودروهایی براي مختلف هايسوخت از استفاده -
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 .کنندینم تولید آلودگی

 همسئل ولی شود، گرفته بکار دنیا تمام در هاتکنولوژي و استانداردها این که رسید خواهد روزي اگرچه

 کارگیريبه از قبل .هاستتکنولوژي این از استفاده کردن پذیرامکان مسئله توسعه حال در کشورهاي در موجود

 تا شود رعایت ستیبایها محداقل یکسري توسعه، حال در کشورهاي در شیمیایی، کنندهفعال يهامبدل

 :از اندعبارت هاحداقل این. باشد سودمند هاکاتالیست از استفاده

 ناقص احتراق مسئله تا دار،سرب بنزین کامل حذف ترجیحاً و سرب بدون بنزین کافی مقدار ارائه -1

 .شود برداشته میان از کامالً

  wtppm 500 از ترنییپا حاً یترج گازوئیل، در سولفور کمتري مقدار کارگیريبه -2

 ستیبایم هاکاتالیست آن طی در زمانی که و آلودگی کاهش مطلوب مقدار مورد در گیريتصمیم -3

 .کنند اعمال را کاهش این

  کاتالیستی يهامبدل صحیح کارکرد از اطمینان براي باریک ماه یک هر کنترل و دقیق بازرسی -4
 

 است ممکنتنها نه نشوند رعایتدقت به معیارها این اگر ها،کاتالیست کارگیريبه گزاف هزینه به توجه با

 حتی نکهای دیگر نکته. دارد وجود نیز اقتصادي زیان احتمال بلکه نباشد سودبخش تکنولوژي این از استفاده

 از استفاده تنها برسند، هاکاتالیست از استفاده براي نیاز مورد استانداردهاي به توسعه حال در کشورهاي اگر

 یشبردپ در باید بهتر سوخت کارگیريبه با زمانهم بلکه باشد کشورها این نیازهاي پاسخگوي تواندینم هاآن

 .کوشید نیز وسایل نقلیه تکنولوژي

 محیطیزیست آالیندگی کاهش جهت در موجود وسایل نقلیه يریکارگهاي بهسیاست -3-5-4-3

 وسایل ناصحیح کارکرد. معموالً نیست یکسان آلودگی تولید در خودروها تمام سهم است مسلم آنچه

 ولیدت منابع این بتوان اگر. است ونقلحمل بخش در آلودگی افزایش باعث تعمیر، نیازمند و قدیمی نقلیه

 یزانم کاهش امکان کمینسبتاً  هزینه با نمود، حذف ونقلحمل سیستم از کل طوربه یا و تعمیر، را آلودگی

 .داشت خواهد وجود زیادي حد تا را آلودگی

 از شپی. نیست ياساده کارساز آلوده وسایل نقلیه تعمیر یا حذف مورد در گیريتصمیم که است واضح

 قدیمی خودروهاي. کنندیم وآمدرفت شلوغ مناطق در چقدر ساالنه خودروها این که دانست باید اقدامی هر

 هاییخودرو. هستند ونقلحمل ناوگان از شدن خارج براي کاندیدها نخستین دارند قرار نامناسبی شرایط در که
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 .شوند گرفته نظر در تعمیر براي است ممکن دارند بهتري شرایط ولی کنندیم تولید زیادي آلودگی که

 محیطیزیست استانداردهاي اعمالهاي سیاست -3-5-4-4

 خودروها فنی معاینه و بازرسی براي قوانینی که است الزم محیطی،زیست استانداردهاي اعمال براي

 هامالیات مورد در تدابیري ستیبایم خودروها وضعیت به توجه به رانندگان تشویق براي همچنین. شود تنظیم

 .اندیشید وسایل نقلیه از استفاده يهانهیهز و

 فنی معاینه و بازرسی بر مبتنیهاي سیاست  -3-5-4-5

. داشت نخواهد سودي هیچ آلودگی کاهش هايتکنولوژي از استفاده خودروها بازرسی و فنی معاینه بدون

 شده تولید آلودگی کل مقدار در توازن عدم باعث و کنندیم آلودگی تولید بشدتمعموالً  معیوب خودروهاي

 .شوندیم وسایل نقلیه توسط

 تنها که داد نشان دوچرخ وسایل نقلیه باریک ماه یک يهانهیمعا هند در شده آوريجمع اطالعات طبق

 شده CO میزان درصدي 44 کاهش و اقتصادي درصدي 17 ییجوصرفه باعث وسایل نقلیه جزیی تعمیرهاي

تر ساده آلودگی وضعیت استانداردهاي به رسیدن رود باالتر تعمیرات انجام سطح اگر که است واضح. است

 .شد خواهد

 ياندازراه تا شود باعث تواندی... م و خاطی رانندگان جریمه و کنترل براي مناسب روش یک کارگیريبه

 از اباجتن وسایل نقلیه به صحیح رسیدگی عدم دلیل. معموالً نباشد بردارنهیهز تأسیسات این نگهداري و

 است ممکن و نیست بردارنهیهز هم همیشه هاآن عیب رفع و خودروها به رسیدگی لیکن و است پول پرداخت

 .باشد خودرو صاحبصرف به تاًینها

   مکزیکوسیتی در خصوصی بخش فنی معاینه بازرسی تجربیات بررسی •

 بررسی اابتد در :شد اجباري مکزیکوسیتی در وسایل نقلیه آلودگی تولید وضعیت بررسی 1998 سال در

 بود شده داده تعمیر و بررسی اجازه هاآن به که خصوصی گاراژهاي و دولتی مراکز در تنها خودروها وضعیت

 شد مشخص تاًینها ولی ،دادیم انجام کمتر هزینه با را خدمات این خصوصی بخش چه اگر گرفتیم صورت

 هب تنها که شد این نتیجهاند. کرده دریافت فنی معاینه برگ الزم، شرایط احراز بدون خودروها %50 حدود که

 نشان مکزیک تجربه. شد داده خودرو وضعیت بررسی اجازه فقط خصوصی بخش گاراژهاي از و محدودي تعداد

یم وظیفه این دارنده بر عهده ارگان هواست آلودگی کنترل فنی معاینه انجام براي اجبار از هدف اگر که داد

 :هدف این به رسیدن براي دهد، انجام درستی ودقت بهرا  مسئولیتش ستیبا
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یم تخطی وسایل نقلیه صحیح تعمیر و آزمایش دقیق انجام از که افرادي براي قانون، چهارچوب در باید -

 .گرفت نظر در مشخص يامهیجر ،کنند

 شوند. جریمه متخلف افراد و گیرند قرار بازرسی مورد مشخص افراد توسط باید فنی معاینه مراکز -

 .باشد جدا بازرسی کار از باید تعمیرات کار -

 .باشد تیرؤ قابل آسانی به باید فنی معاینه گواهینامه -

 رانندگی) و راهنمایی هايپلیس توسط مثال براي( .باشد داشته وجود وسایل نقلیه روي باید کافی نظارت -

 افتدری را معاینه برگ دهند ترجیح رانندگان که باشد حدي در باید فنی معاینه برگ نداشتن جریمه -

 .را جریمه قبض تا کنند

 ین احتمالا یعنی. باشد معتبر معاینه زمان براي تنها که باشد ايگونهبه نباید خودروها معاینه تکنولوژي -

 .شود مشکل مجدداً دچار خودرو زدایی،عیب و یابیعیب از پس کوتاهی مدت که وجود داشته باشد

 .باشد زیاد خیلی نباید دهندیم فنی معاینه برگه خودروها به که مراکزي تعداد -

 .باشد مسئول قانون به نسبت و خود تعهدات به نسبت باید معاینه مراکز تمام -

 فرسوده خودروهاي کردن خارج رده از سیاست -3-5-4-6

 کاهش قدیمی خودروهاي قیمت. شوندیم گذارده اجرا موقعبه هوا آلودگی کاهش استانداردهاي که وقتی

 .شوندیم جذب جدید خودروهاي خرید سمت به مردم و یافته

 براي فرسوده و قدیمی خودروهاي مالکان به تسهیالتی اختصاص شرایطی چنین در که است بدیهی

 کمک تواندیم دارند چشمگیري وآمدرفت هنوز شهر شلوغ مناطق در سال طی در که خودروهایی تعویض

 کرد. توجه ستیبایم نکته چند به کار این انجام در. باشد بزرگی

 .نیست آن بودنتر فرسوده معنی بهلزوماً  خودرو یک بودن تریمیقد -

 براي دارند وآمدرفت شهر حومه در که خودروهایی مالکان تا کرد دقت جدید خودروهاي تحویل در -

 .نکنند مراجعه تسهیالت دریافت

 آن تعمیر تا باشد نقلیه وسیله تعویض براي مالکان به تسهیالت ارائه است بهتر -

 بسیار معلق ذرات از ناشی آلودگی هاآن در کهکشورهایی  ویژهبه توسعه حال در کشورهاي از بسیاري در

 در آلودگی تولید منابع ترینمهم از ها،تاکسی وها کامیون ها،اتوبوس نظیر تجاري وسایل نقلیه است، پراهمیت

اند. ودهب موفق بسیار وسایل نقلیه اینزودهنگام  جایگزینی در کشورها برخی. شوندمی محسوب شهري مناطق
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 انواع با قدیمی هايکامیون و هااتوبوس تعویض به اقدام زیادي يهانهیهز صرف با مجارستان مثال عنوانبه

 ).1997 سال در اتوبوس هر تعویض براي دالر 3600( نمود استاندارد و مدرن بسیار

 داخلی هايمالیات وضع سیاست  -3-5-4-7

 قرار که است داده نشان دنیا بزرگ شهر شش روي گرفته انجام مختلف هايارزیابی و تحقیقات نتایج 

یم دیزلی هايسوخت کردن وارد هزینه درصد 200 و بنزین کردن وارد هزینه درصد 60 حدود مالیاتی دادن

 .باشد سوخت قیمت روي کردن اعمال براي مناسبی مالیات تواند

 مالیات وضع نیز آن علت و است بنزین از ترپایینمعموالً  دیزلی هايسوخت شده تمام قیمت دنیا در

 سوخت قیمت برابر دو حدود بنزین شده تمام قیمت بنگالدش در 1999 سال در مثال براي. است مختلف

 شد اعثب بنزین فروش براي دولت طرف از شده گرفته نظر در کم بسیار سود و قیمت تفاوت. است بوده دیزلی

. رود االب شدتبه معلق ذرات انتشار میزان نتیجه در و شود مخلوط سفید نفت با سودجویان طرف از بنزین که

 در این و رسید 1 به 3/5 از بنزین به دیزل مصرف نسبت بود باالتر هم این از قیمت تفاوت که پاکستان در

 بسیار کاهش جهانی استانداردهاي به نسبت که داد رخ 2000تا  1999 هايسال در کاهش این که حالی است

یاکست نظیر شهري ونقلحمل وسایل نیترپراستفاده روندي چنین ادامه با که است بدیهی. است چشمگیري

 استفاده سمت به بیاورند روي CNG نظیر يازهیپاک هايسوخت مصرف به اینکه جايبه...  ،هابوسینیم و ها

 .است سوخت نیآورترانیز شهري مناطق براي که سوختی. شد خواهند متمایل دیزل از

 بنزین هب غیرقانونی صورتبه سفید نفت که شده باعث بنزین و سفید نفت قیمت زیاد بسیار اختالف

 شود. معلق ذرات از زیادي بسیار حجم تولید باعث و مصرف سوخت عنوانبه حاصل مخلوط و شود افزوده

 ادوات و شهر داخل باربر وسایل در آن از استفاده دیزل روي کمتر مالیات وضع براي معمول دلیل یک

 پرتردد مناطق از کمتر شهر حومه ترتیجمعکم مناطق در معلق ذرات اثر اینکه به توجه با. است کشاورزي

 نظر هب غیرمنطقی خیلی آن آلودگی تولید جنبه به دیزل از استفاده اقتصادي جنبه دادن برتري است، شهري

 کشاورزان نباید ولی است واجب شهرها هواي کیفیت حفظ براي مالیات وضع که است حالی در این. رسدینم

 قابل تعادلی ایجاد براي ممکن راه یک. کرد محروم ارزان سوخت از استفاده از را باربر خودروهاي صاحبان و

 و هامیونکا نظیر شهري وسایل نقلیه نیترندهیآال شناسایی شده، ذکر متناقض ظاهراً وضعیت دو بین قبول

 برابري ات( دیزل، روي مالیات افزایش دیگر راه یک. هاستآن روي سنگین مالیات بستن و دیزلی هايبوسمینی

 )کنندیم استفاده دیزل از که است کشاورزانی و صنعتگران براي تخفیف گرفتن نظر در و بنزین با آن قیمت
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 .است

 که است ياوسایل نقلیه خرید براي مالکان انگیزه کاهش هاروش این کارگیريبه از هدف که است واضح

 .دارند جبران غیرقابل تأثیري هوا آلودگی در

   آزاد تجارت سیاست -3-5-4-8

 و داخلی صنایع از حمایت براي تجاري مرزهاي در گمرکی يهاتعرفه وضع توسعه حال در کشورهاي در

. است متداول بسیار امري خارجی، ضرور غیر و لوکس اجناس خرید براي گزاف يهانهیهز پرداخت از ممانعت

 هدخوا پیش قدیمیهاي تکنولوژي از حمایت مسئله باشد مربوط که مقوله دو این از کدام هر به خودرو واردات

 .آمد

 بسیار گام هستند، خودروسازي صنعت داراي که کشورهایی در ویژهبه خودرو تجارت آزادسازيرو این از

 است، جدید هايتکنولوژي به کشورها این دستیابی از مانع که مرزهایی برداشتن میان از. است مهمی

 .بخشند بهبود را هوا آلودگی استانداردهاي وضعیت کمتري بهاي با تا ساخت خواهد قادر را کنندگانمصرف

 نآ طبق که قانونی وضع(مثالً خارجی  صادرات از داخلی تولید درصد تفکیک براي خاص قوانین وضع

 بلکه کرد نخواهد کمک آلودگی میزان کاهش بهتنها ) معموالً نهشود تأمین داخل از باید خودرو نیاز %70

 زا خودرو واردات در سختگیري و گمرکی سنگین يهاتعرفه وضع. بگذارد بجا هم معکوس اثرات است ممکن

 .داد خواهند افزایش را خودروها جایگزینی براي نیاز مورد زمان که هستند عواملی

.  است دوم دست خودروهاي کردن وارد ،شودیم اتخاذ هوا آلودگی کاهش براي که تدابیري از دیگر یکی

 .شود مطرح مسئله است ممکن نیز مورد این در

 دست خودروهاي خریداران ترینبزرگ از روسیه و سریالنکا پرو، جامائیکا، قبرس، کشورهاي کهدرحالی

 فعالیت جهانی بازار در دوم دست خودروهاي صادرات اصلی منبع عنوانبه که هاستمدت ژاپن هستند، دوم

 کار چرخه از ستیبایم خودرو یکسري هوا، کیفیت استانداردهاي شدن سخت با صنعتی کشورهاي در. کندیم

 ودگیآل وضعیت براي باالتري معیارهاي که کشورهایی به خودروها این صادرات نتیجه در شوند، گذاشته کنار

 .است سودمند طرف دو هر براي دارند

 سن با خودروهایی توانندیم کننده وارد کشورهاي هوا، آلودگی وضعیت بیشتر کنترل براي طرفی از

 و نمود کرده کار سال 10 خودروهاي ورود به اقدام 1991 سال در مجارستان مثال براي. کنند وارد مشخص

 سال 4 به را زمان این 1997 سال در تاًینها اینکه تا کرد اقدام سال 8 و 6 به زمان این کاهش به جیتدربه
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 دیمیق وسایل با آن جایگزینی و جدید وسایل نقلیه خرید قدرت که کشورهایی در که است بدیهی. داد کاهش

 تأخیر به را آلودگی بحرانی مرز به رسیدن زمان تواندیم حداقل دوم دست خودروهاي کردن وارد ندارد، وجود

معموالً  محیطی،زیست استانداردهاي اعمال و وسایل نقلیه براي باالتر هايمالیات اعمال حال هر به. اندازد

وسایل  سوخت. کندیم کمک آلودگی کیفیت بهبود به سنگین، خیلی يهافهتعر با خودرو کردن وارد از بیشتر

 کشور رد که کیفیت با سوختی واردات براي مرزهاباز گذاشتن  است، جهانی تجاري کاالهاي از یکی نیز نقلیه

 يهاتیفیک سایر داراي و سرب بدون بنزین گذاشتن اختیار در براي حلیراه تواندیم است شده تولید دیگري

 رینباالت پاسخگوي بتواند که برسد حدي به سوخت کیفیت تا شودیم تالش دنیا نقاط برخی در. باشد مطلوب

 .باشد هوا کیفیت استاندارد حد

 باً یتقر که است رسیده حدي به سابق شوروي و اروپا اتحادیه آمریکا، شمال در سوخت سازيپاك امروزه

 .کشورهاست این استانداردهاي پاسخگوي کامل طوربه

   ونقلحمل سیستم مدیریتهاي سیاست -3-5-4-9

 هب هوا آلودگی وضعیت روي شهري ترافیک اثرات کاهش براي ونقلحمل سیستم مدیریتهاي سیاست

 .است تقسیم قابل زیر بخش سه

 .کنندیم آلودگی تولید کمتر که هاییروش به اولویت تخصیصهاي سیاست -

  آلودگی کنترلهاي روش کارگیريبه با آلودگی کاهشهاي سیاست -

  وسایل نقلیه حجم کنترلهاي روش کارگیريبه با آلودگی کاهشهاي سیاست -

 عمومی ونقلحمل سیستم اولویت سیاست -3-5-4-10

ه ب و هستند درآمدکم بسیار قشر منتخب نقلیه وسیله ها معموالً اتوبوس توسعه حال در کشورهاي در

 هايترافیک در بیهوده کارکرد و موتور بودن روشن به دلیل همچنین و هاایستگاه در زیادهاي توقف دلیل

 واه آلودگی کاهش در تنها نه رانیاتوبوس سیستم به رسیدگی و توجه. کنندیم آلودگی تولید بشدت سنگین

 به رانمساف بیشتر جذب با. شد خواهد شخصی خودروهاي به اتوبوس ترجیح باعث بلکه بود خواهدمؤثر  بسیار

 .یافت خواهد افزایش نیز بخش این درآمد رانیاتوبوس سیستم

 انتقال براي فراگیر و منظم شبکه یک طراحی همچنین و هااتوبوس براي ویژه مسیر گرفتن نظر در

 .باشد هااتومبیل از استفاده کاهش آن از ترمهم و خودرو خرید تقاضاي کاهش باعث تواندیم مسافران،
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  ترافیک مدیریت سیاست -3-5-4-11

 NOx از غیر آلودگی تولید پارامترهاي اکثر افزایش و خودروها حرکت سرعت کاهش باعث ترافیک تراکم

 .شودیم

 متوسط سرعت افزایش. شودیم جهانی و يامنطقه آلودگی وضع شدن بدتر باعث ترافیکیهاي تراکم

 در. شود CO2 درصدي 40 کاهش باعث تواندیمکیلومتربرساعت  20کیلومتربرساعت به 10از  شهري ترافیک

 اثري km/h 30 حدود به ساعت در کیلومتر 15 الی 12 حدود از خودروها سرعت افزایش کواالالمپور و بانکوك

 امکان اگرچه. است داشته شهر دو این يهالیاتومب %50 در فازي سه شیمیایی هايکاتالیست کارگیريبه شبیه

 از تربیش استفاده تشویق باعث کاهشی چنین ولی دارد وجود مدت کوتاهی براي ترافیکی هايتراکم کاهش

 است داده نشان تحقیقات. شد خواهد روبرو تراکم، مسئله بامجدداً  شهر درازمدت در نتیجه در و شده خودروها

 .است ترافیک حجم کاهش تاًینها و تردد هايراه افزایش معضل اینحل راه که

 هايچراغ هماهنگی نظیر يتررکانهیز هايراه ترافیک حجم بر افزودن بدون آلودگی میزان کاهش براي

 ترکم آلودگی است ممکن ها،آن کردن متوقف بدون خودروها سرعت کردن آهسته ابزار کارگیريبه و راهنمایی

 .دنبال داشته باشدرا به شهري ترددهاي بیشتر و ایمنی

 ترافیک بروز از جلوگیريهاي سیاست -3-5-4-12

 و راکمت کم نواحی در بیشتر فضاي براي تقاضا است، وابسته صنعت به هاآن اقتصاد که کشورهایی در 

 با هک است یدر حال این دارد، درآمدها سطح به بستگی آن از استفاده نتیجه در و خودرو مالکیت براي تمایل

 .بود خواهد ریناپذاجتناب تردد حجم افزایش اتومبیل، از استفاده پایین يهانهیهز و باال درآمدهاي

 رايب مستقیمی و جدید يهاحلراه فکر به یتازگبه دنیا، شهرهاي نیترکیپرتراف از برخی سیاستمداران

 .اندافتاده آلودگی وضعیت کنترل

 چنین خاص روزهاي برخی در هاآن پالك شماره طبق خودروها برخی تردد از ممانعت نظیر ییهاراه

 چنین. رفتگ قرار تقلید مورد دیگر شهرهاي بسیاري در سپس و شد گرفته بکار مکزیکوسیتی در ابتدا ياهیرو

 در ولی شود ترافیک حجم چشمگیر کاهش باعث ممنوعیت اعمال اولیه هايماه در است ممکن سیاستی

 که کرد خواهند دیگري خودروهاي خرید به اقدامها خانواده برخی که چرا. بود نخواهد اثربخش درازمدت

 يعاد شرایط در و است موجودها خانه در که قدیمی خودروهاي از اینکه یا و کنند تردد هاآن با همیشه بتوانند

 ستا استفاده مورد شهرها برخی در که تدابیر این از دیگر یکی. کرد خواهند استفاده ،شودینم استفاده هاآن از

یم اعمال هفته در روز دو خودروها از گروه هر براي که است ترافیک پیک ساعات در تردد ممنوعیت ایجاد
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  د.شو

 اطقمن برخی کردن انحصاري بهتوان می است شده گرفته بکار زمینه این در که دیگري هايسیاست از

 ولینا که وقتی. دارند تردد حق پیاده عابرین فقط انحصاري مناطق در که معنی این به. پرداخت شهرها تجاري

 هقضی این به هاآن اعتراض نتیجه در و تجاري مراکز فروش کاهش انتظار شد مطرح اقدامی چنین تئوري بار

 و ترافیک، حجم کاهش صحیح برنامه به توجه با شد، گذاشته اجراموقع به طرح این زمانی که ولی ،رفتیم

 .یافت نیز بهبود مناطق این در تجاري وضعیت همگانی وسایل نقلیه از بجا استفاده

 حدي به بنزین قیمت نوسان درازمدت درکه  است داده نشان تحقیقات صنعتی، کشورهاي برخی در

 رسف حجم و وسایل نقلیه از استفاده کاهش جهت در سیاستی سوخت، بر مالیات دادن قرار که رسید خواهد

 .بود خواهد

 یک یطراح با مقایسه در بنزین، مصرف بابت مالیات گرفتن که است داده نشان جهانی بانک تحقیقات

 مردم براي ریال میلیون 110 ساالنه تواندی) ممالیات گرفتن نظر در بدون( خودروها پالك کنترل جامع برنامه

 رقم این...  و پارکینگ بیمه، نظیر خودرو مالکیت جانبی يهانهیهز گرفتن نظر در با. کند ییجوصرفه برزیل در

 .رفت خواهد هم باالتر

 تکنولوژیک هاياولویت و هاسیاست -3-5-4-13

 ولیکن تکنولوژیکی، هايتا مزیت شود تأکید اجرایی استانداردهاي به تا شودیم داده ترجیحمعموالً  اگرچه

 .شوندمی آورده وارفهرست صورتبه گیرند قرار مدنظر ستیبایم که تکنولوژیکی هاياولویت یکسري

  بنزین از سرب حذف -

  زمانه چهار موتورهاي با زمانه دو موتورهاي جایگزینی -

 آلودگی کننده تولید و پرتردد وسایل نقلیه تعمیر یا حذف -

 معاینه براي نباشند، چه باشند خصوصی بخش سرپرستی تحت مراکز این چه کامپیوتري، مراکز معرفی -

 .مراکز این کنترل و خودروها باریک ماه یک فنی

 سفر تقاضاي کردن ادارههاي سیاست -3-5-4-14

هایی استراتژي شوند، کامل ونقلحمل مدیریت هاياستراتژي با ستیبایم تکنولوژیکی و مالی برآوردهاي

 :نظیر

 یا رويپیاده براي شرایط بهبود یا ایجاد و عمومی ونقلحمل بخش در يگذارهیسرما يهابرنامه تکمیل -
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 يسواردوچرخه

 آلودگی که پرتراکم مناطق در عمومی ونقلحمل براي هاییاولویت گرفتن نظر در شامل :ترافیک مدیریت -

 .است بحرانی حد در هاآن

 ترافیک مدیریت ابزار سایر يریکارگبه یا و ترافیک کردن آرام -

 مطلوب هايسیستم -3-5-4-15

 شودیماکثر تصمیمات بحرانی در مورد نحوه سفرها توسط یک تعداد مشخص از افراد اخذ  آنجائی کهاز 

و در نتیجه عواملی نظیر حجم نهایی جابجایی  هاستاتیمالعوامل اقتصادي و سطح  تأثیرشدت تحت و به

ر مشخص شده است. توجه به نکات زی هابرنامهدر  دقتبهمسافر، انتخاب نوع وسیله نقلیه، تکنولوژي و سوخت 

 :دینمایمضروري 

برقراري مالیات هم به خاطر تشویق مردم به استفاده از وسایل نقلیه همگانی است تا شدت آلودگی کاهش 

در انتخاب  ستیبایمکنندگان روشن کند که با توجه به شرایط موجود یابد و هم بدین دلیل که براي استفاده

 وسیله نقلیه، سوخت، سایز و زمان استفاده از آن دقت کنند.

ها مالی الزامی است و براي پیدا کردن راهی در این جستجو براي یافتن راهی براي غلبه بر محدودیت

 کوشید.   ستیبایمزمینه 

 ونقل عمومی و آالیندگیحمل -3-5-4-16

 ستا انتقاالت و نقل و سفرها تقاضاي بین تعادل ایجاد از عبارت شهري، ونقلحمل مدیریت نهایی وظیفه

 اتخاذ مثال ورطبه .باشد مدنظر باید نیز آالیندگی حداقل با سیستم کارایی حداکثر به توجه مدیریت این در که

 عمومی، ونقلحمل در شخصی هايمسافرکش و تاکسی نقش نمودن عمده و اتوبوس با سفرهاي %20 سیاست

 غیر خابانت است، وسایل نقلیه از ناشی هاهیدروکربن و کربن مونواکسید گازهاي تمام باً یتقر که شرایطی در

 ی،عموم ونقلحمل مطلوب وضعیت به رسیدن براي بزرگ يشهرها اغلب در امروزه. دیآیحساب مبه مطلوبی

 نظر از اتوبوس قطار، تراموا، مترو، نظیر هاسیستم انواع از کدام هر زیرا. ندینمایم استفاده هاسیستم تلفیق از

 ریتمدی یکدیگر از پشتیبانی هدف با کدام هر لذا و دارند متفاوتی خواص غیره، و راحتی سرعت، دسترسی،

 مترو، ترکیب از يامجموعه جمعیت میلیون 12 با ژاپن، پایتخت توکیو،. دهد سوق مطلوب نقطه به را سیستم

 از شهري سفرهاي %9 فقط و دینمایم استفاده عمومی ونقلحمل براي را قطار و اتوبوس مونوریل، تراموا،

 .ردیپذیم انجام اتوبوس با روزانه شهري، سفر میلیون 23 مجموع
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 مومیع ونقلحمل سیستم بهبود را اثربخشی باالترین متحرك، آالینده منابع بخش در کلی، حالت در

 .کرد استفاده...  و اتوبوس مترو، هايسیستم ترکیب از باید عمومی ونقلحمل درصد 80 تأمین براي. داراست

 در ياعمده سهم عمومی، وسایل نقلیه دیگر و ،هایتاکس ،هااتوبوس دهدیم نشان شده انجام يهایبررس

 ونقلحمل ناوگان کردن سوز CNG و طبیعی گاز به گازوئیل و بنزین از سوخت تغییر. دارند شهر هواي آلودگی

 .خودروهاست این آلودگی کاهش راه در گام مؤثرترین عمومی،

یم عمومی، ونقلحمل از استفاده به عموم تشویق و فوق پیشنهادات اجراي تسهیل جهت که اقداماتی از

 :برشمرد را ذیل موارد توانیم شود واقع توجه مورد تواند

 شهري قطار خطوط توسعه -

 گازسوز عمومی ونقلحمل وسایط افزایش -

 ... و خودرو فنی معاینه مراکز توسعه و ایجاد -

 در کشور يشنهادیپ ییاجرا يهااستیس -3-5-4-17

محیطی ناشی از ي زیستهایندگیآالگذاران کشور به اهمیت مبارزه با آشنا نمودن مسئولین و سیاست -

 ونقل شهريحمل

ي هایندگیآالگیري در جهت کنترل ي مختلف شغلی و تصمیمهاردهآموزش نیروي انسانی در  -

 محیطیزیست

 ونقل شهريي عمده ناشی از حملهاندهیآالهاي قاطع جهت کنترل تدوین قوانین و دستورالعمل -

 هاندهیآالموظف کردن نهادهاي دولتی و خدماتی در استفاده از وسایل و تجهیزات با میزان مجاز انتشار  -

ي مهندسی آالیندگی هاجنبهتربیت متخصصین توسط تدوین و اجراي برنامه آموزش عالی در زمینه  -

 ونقل شهريمحیطی حملزیست

 ونقلحملبندي راهبردهاي بهبود مسائل زیست محیطی مرتبط با جمع -3-5-5

بندي بر جمع 7–3جدول هاي مختلفی بخش زیست محیطی، در پس از بررسی کامل راهبردها و جنبه

 ها اجرایی این بخش صورت گرفته است.روي راهبردها و سیاست
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 ونقلمحیطی مرتبط با حملراهبردهاي بهبود مسائل زیست -7–3جدول 
 سیاست اجرایی راهبرد

رواج استفاده از وسایل نقلیه 
 با آالیندگی کمتر

  مصرفکمکوچک و  يخودروهارواج استفاده از 
 ییا با سوخت زیست یالکتریک ياستفاده از خودروها 
 کمتر یآلودگ دیبا تول هايسوختها با استفاده از اتوبوس 
 کمتر یآلودگ دیتول يبرا هااتوبوسدر خودروها و  لترینصب ف 
 تمام خودروها يبرا یاعمال قانون و اجبار رعایت معاینه فن 
 کلتیاتوبوس، خودروها، موتورس ون،یکام( آلوده کننده يحرکت خودروها تیممنوع( 
 ستیز طیمح هايشاخصبا  يشهر ونقلحمل هايسیستم ياستانداردساز 

 هايسیستمتوسعه 
 طیدوستدار مح ونقلحمل

 ستیز

 هاي تندرو برقیو اتوبوس يو توسعه خطوط قطار شهر يبهساز ز،یتجه 
  ادهی(دوچرخه و...) و عابر پ يرموتوریغ ونقلحملگسترش و توسعه 
 ستیز طیبا مح يشهر ونقلحمل التیو تسه هاسیستم يسازگار 

کنترل و کاهش 
از  یناش یصوت هايآالیندگی

 ونقلحمل ستمیس

  هابزرگراه هیدر حاش یصوت هايعایقاحداث و توسعه 
 و  یبا مناطق مسکون جوارهم يهابزرگراه هیدر روز در حاش یصوت یسنجش آلودگ

 راستانداردیغ یصوت یندگیآال يدارا هايمحدوده
 نقلیه برقی توسعه وسایل 

ها توسعه کاربري ریزيبرنامه
 در

 زیست طیحفظ مح جهت

 گوناگون يعملکرد يهااسیسبز با مق يافزایش سطح فضاها 
 هاکردن آن ياو شبکه ياهو منطق ياهی, ناحايمحلهسبز  يگسترش فضاها 
 توجه به فضاهاي سبز شهري در فرآیند توسعه شبکه خیابانی 

مدیریت تقاضاي سفر و 
گسترش استفاده از 

 ونقل عمومیحمل

 ونقل همگانی در معابر و تقاطعات شهريدهی به سیستم حملاولویت 
 هاي ترافیکی از هسته مرکزي شهرایجاد محدوده 
 کنندیم یآلودگ دیکه کمتر تول ییهابه روش تیاولو صیتخص. 
 طیبهبود شرا ای جادیو ا یونقل عمومدر بخش حمل يگذارهیسرما يهابرنامه لیتکم 

 يسواردوچرخه ای يروادهیپ يبرا
 یکتراف تیریابزار مد ریسا يریکارگبه ایو  کیترافسازي آرام 

 تدوین راهبردهاي پدافند غیرعامل 

 شهیشده است. هم نیاو عج ینهاد با زندگ یکره خاک نیکه بشر پا به عرصه ا یضد حمله از زمان حمله و

ف به طرق مختل داده و حیترج گریافراد د را بر ناخواسته مقاصد خود ایاند که خواسته بوده یکسان ای یکس

 ،مال، در نقطه از دست دادن جان را که خود یگرانید و ندینما مالیرا پا گرانیاند که حقوق دتالش نموده

 اند.پرداخته شیبه دفاع از خو انددهیدیم تیثیح

تر شده تبع آن دفاع سختبه و تردهیچیروز پ هر شکل داده و رییتغ يبشر خیدر طول تار يریدرگ جنگ و

 کیاستراتژ و یفرمانده يفقط مقرها ای بوده و ینظام يروهاین نیتنها ب و میها مستقجنگ یاگر زمان است.

 هامکان یتمام و گزرچه ب، چه کودك، غیرنظامیچه ی، افراد چه نظام یامروزه تمام شدیمورد هجوم واقع م

 یچه اجتماعي، چه اقتصادی، ها چه فرهنگعرصه یتمام و یعموم یحت و کیاستراتژ ریچه غ، کیچه استراتژ
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به اهداف  نهیهز نیخسارت و کمتر نیشتریدارد که با ب ی. دشمن سعردیگیم مورد تهاجم دشمن قرار رهیو غ

 يترمهم گاهیجا تر پدافند غیرعامل هر روز نقش وخاص ریبه تعب ای غیرنظامیاساس دفاع  نیا بر .ابدیدست  خود

 ] 15[.دینمایم فاءیدشمن ا يهایخواهادهیبرابر ز ملت در کیمقاومت  و یستادگیدر ا

 تعریف پدافند غیرعامل -3-6-1

 مرکزمت بیشتر که است برخوردار وجوه مشترکی از عمدتاً مختلف مراکز سوي از غیرعامل پدافند تعریف

فاختال وجود این با. و تهدیدهاست حمالت برابر در پذیريآسیب کاهش و حمالت بازدارندگیافزایش  وجه بر

 دفاعی از اقدامات ايمجموعه معناي به غیرعامل پدافند تعاریف، این از یکی دارد، در وجود تعریف در هم هایی

 شمند غافلگیرانه تهاجم مقابل در فنی تجهیزات و کمترین امکانات با توانمی هاآن کمک به که اطالق شده

 و پرهزینه بسیار را غیرعامل اقدامات پدافند که دارد وجود هم دیگري تعاریف کهمقاومت کرد. درحالی

 اقدامات نیز مجموعه غیرعامل پدافند اصول. ردیگیم نظر در گسترده ابعاد تجهیزات با و امکانات دربرگیرنده

و  ساراتخ تقلیل قبیل از غیرعامل پدافند اهداف به تواني میریکارگبه در صورت که است زیربنایی و اساسی

 آفندي تسلیحات گیريهدف دقت و یابیاهداف، هدف شناسایی هايسامانه توانایی قابلیت کاهش صدمات،

  :بارتندازع غیرعامل عمده پدافند اصول از برخی. رسید بازدارندگی افزایش و آن به بیشتر تحمیل هزینه و دشمن

 ضا،ف در فعالیت و جمعیت استقرار مقیاس بهینه تعیین کشور، جغرافیاي در ایمن هايعرصه انتخاب «

 وجیهت و از پراکندگی بهینه مقیاس انتخاب جغرافیا، و تهدیدات با متناسب توزیع عملکردها در پراکندگی

پشتیبانی  هايسامانه سازيموازي غیرعامل، پدافند در و ابتکار سازيارزان سازي وکوچک اقتصادي پروژه،

 »هاي حیاتیسازه سازيایمن استحکامات و سازي،وابسته، مقاوم

 نظریه پنج حلقه سرهنگ واردن  -3-6-1-1

-1973( ویتنام جنگ در خود شکست تاریخی تحمل از پس آمریکا، نظامی و سیاسی نظرانصاحب

 هايشیوه به و دستیابی یادشده جنگ در ودخ شکست بررسی جهت در تحقیقات مستمري و ) مطالعات1964

 تئوري »هوایی نبرد« کتاب در1988 سال در واردن سرهنگ همین زمینه در. کردند هوایی هايجنگ مؤثر

 ریزيبرنامه در وظیفه ترینمهم که مبناست بر این تئوري این اساس. نمود منتشر و معرفی را خود حلقه پنج

 مورد و شناسایی الزم با دقت مراکز این چنانچه و است تهاجم مورد کشور ثقل مراکز جنگ، شناسایی یک

 مدت تسلیم ترینکوتاه در و خوردهشکست جنگ، آغاز روزهاي در اولین تهاجم مورد کشور گیرد، قرار هدف

 شود.می
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 :از اندعبارت واردن حلقه پنج اجزاي

 مجلس، :همچون سیاسی نظام هاي کالنگیريتصمیم امنیتی مراکز شامل :ملی) (رهبري اول حلقه

 مسلح، مخابرات. نیروهاي کل ستاد فرماندهی، عمده هايقرارگاه ها،صداوسیما، وزارتخانه ریاست جمهوري،

 مخازن سنگین، صنایع ،هاشگاهیپاال ي برق،هاروگاهین :همچون مراکزي :کلیدي) (محصوالت دوم حلقه

 رسانیشبکه آب و دارویی و غذایی مواد عمده انبارهاي مهم، دفاعی، دپوهاي صنایع سوخت،

 ،هاپل سدها، بندرها، مترو، و آهنها، راهفرودگاه :مانند حلقه این تأسیسات :)هارساختیز( سوم حلقه

 شهري شبکه مخابرات عمده، يهااتوبان

 روستاها، شهرها، شهرها،کالن :مراکزي همچون شامل :ملی) اراده و مردمی چهارم (جمعیت حلقه

 مراکز جمعیتی و هاومیاستاد

هاي دستگاهي هاتیسا و راداري، مواضع خبر اعالنهاي دستگاه :عملیاتی) (نیروهاي پنجم حلقه

 یایی،در يهاگاهیپازمین،  به زمین موشکی يهاگاهیپا هوایی، يهاگاهیپا پدافند هوایی، موشکی، و ايتوپخانه

 ] 15[تاکتیکی  هايقرارگاه مقدم خطوط عملیاتی هايیدکی، یگان قطعات انبارهاي و تعمیراتی مراکز

 رعاملیپدافند غ ضرورت -3-6-2

خسارات  لیدر جهت مقابله با تهاجمات دشمن و تقل يهاي امروزاقدامات دفاع غیرعامل در جنگ انجام

 یتماماست که وسعت و گستره آن  يادیمهاجم، موضوع بن ییایو در ییهوا ،ینیاز حمالت زم یناش

 ها،روگاهین ها،شگاهیپاال :ریکشور نظ غیرنظامیو  یحساس و مهم نظام ،یاتیمراکز ح ،يدیکل هايزیرساخت

يگیرو تصمیم تیو هدا ینظام یها و مراکز عمده فرماندهقرارگاه ،یبزرگ صنعت يهاها، مجتمعبنادر، فرودگاه

 يهاتیاس ،ییهوا يهاگاهیپا ،ینظام عیصنا ک،یاستراتژ يهاپل ،یو ارتباط یمخابرات یمراکز اصل ،یاسیس يها

 و یتیمراکز جمع ،یو داروئ ییعمده مواد غذا يانبارها ،یونیزیو تلو ییویراد هايایستگاهمراکز و  ،یموشک

هاي . تجارب حاصله از جنگردیگبرمی در را غیرهو  یبانیو پشت يعمده آماد يمقرها ،یکیتاکت يهاقرارگاه

عراق (جنگ اول  هیعل نیمتحد 1991روزه در سال  43خصوص هشت سال دفاع مقدس، جنگ بهگذشته 

عراق و  هیعل سیو انگل کایآمر 2003جنگ  ،يوگسالوی هیناتو عل 1999سال  ياهفته 11فارس)، جنگ  جیخل

 ده ملتنظر است که کشور مهاجم جهت در هم شکستن ارا نیا دیلبنان مو هیعل لیاسرائ ریروزه اخ 33جنگ 

) Enter of Gravityانهدام مراکز ثقل ( يکشور مورد تهاجم با اتخاذ استراتژ یو نظام ياقتصاد ،یاسیو توان س

به آمار و سوابق  یقیتحق ینگرش .دینمایحساس و مهم م ،یاتیتوجه خود را صرف بمباران و انهدام مراکز ح
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 يآفند مدرن حاتیتسل نیب يکه به علل وجود شکاف فناور استموضوع  نیا دیهاي گذشته موثبت شده جنگ

 نیا شدن رانهیغافلگ ک،یجنگ الکترون ابرسامانه در بر يریپذبیآس ،يخود يپدافند حاتیدشمن و تسل

 يپرتاب موشک از ماوراء برد جنگ افزارها ک،یکروز و بالست يهاو موشک یتهاجم يماهایها در برابر هواپسامانه

ضعف اقدامات دفاع  ایو حساس موجود را در صورت نبود و  یاتیسالح ضد موشک، اهداف حفقدان  ،ییهوا

دشمن  يآفند حاتیور و تسلحمله يماهایهواپ عیگیري موفق و سرهدف يراآسان ب يهاغیرعامل به هدف

جهت حفظ  اند،دهیاز جنگ را چش یو خسارات ناش یکه طعم خراب ییامروزه کشورها خواهند نمود. لیتبد

 ییواال گاهیخود جا یاهبرد دفاعراند و در به دفاع غیرعامل نموده ياژهیو منابع خود توجه و یمل يهاهیسرما

 اند.آن قائل شده يبرا

 هاي توسعه شهريتعیین اهداف و راهبردهاي پدافند غیرعامل در طرح -3-6-3

 نظام قبیل از شهري مدیریت مهم موضوعات براي آن در که هستند هاییظرفیت شهري توسعه هايطرح

 در شهر امنیت و دفاعی مباحث که دهدمی نشان هاطرح این مرور شود،می ریزيبرنامه ونقلحمل و هاکاربري

 توسعه هايطرح در غیرعامل پدافند مطلوب جایگاه که دهدمی نشان تحقیقات ندارد. ايمالحظهقابل سهم آن

 پدافند راهبردهاي و اهداف است، موضوع دو این میان سیاستی -ايبرنامه و نهادي سازيیکپارچه در شهري

 هايطرح در غیرعامل پدافند پیشرو کلیدي موضوع ده چارچوب در نیز شهري توسعه هايطرح در غیرعامل

 منطق از تبعیت تهدید محور، طراحی غیرعامل، پدافند به کردن نگاه ايشبکه رویکرد ازجمله شهري توسعه

 . اندشده تدوین و بازشناسی... و حفاظتی هايطرح در اقتصادي

 وعیموض متنوع ابعاد بررسی به که بوده یک شهر هماهنگ و پایدار توسعه براي راهبردي سند جامع، طرح

 عمومی خدمات و ونقل، تسهیالتحمل اقتصاد، بین مهم روابط جامع طرح. پردازدیم آن شهر توسعه و حفاظت

 سازدمشخص می شهر مقیاس در را دیگر هايمؤلفه برخی و اراضی طبیعی، کاربري سوانح زیست،محیط مسکن،

 افق در توسعه و حفاظت منظوربه راهبردهایی و ها، اهدافحوزه این در تحلیل و شناخت مطالعات مبناي بر و

 کلیدي و برتر سند درنتیجه .کندمی تدوین شهر هاينیازمندي و توسعه الگوهاي طرح (بلندمدت)، زمانی

 است و شهر آن جامع طرح شهر، مقیاس در کشور شهري ریزينظام برنامه در حاضر حال در شهر توسعه

 دافندپ. شودمی گرفته نظر در امکان حد تا این سند در شهر توسعه و رشد بر تأثیرگذار مطرح و مهم موضوعات

 ارترینپاید و مؤثرترین از ییک عنواننیز به شهر مهم و حساس حیاتی، مراکز با ارتباط در خصوصو به غیرعامل

 است دیگري موضوعات کلیدي از یکی داخلی و خارجی غیرنظامی و نظامی مقابل تهدیدات در دفاع هايروش
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 .شود مندبهره مشخص راهبردهاي و اهداف روشن، جایگاه از جامع شهر) (طرح شهر بلندمدت طرح در باید که

 شهري مدیریت و غیرعامل پدافند -3-6-4

 قرار ایران در شهري مدیران عمل قانونی مالك ازنظر که فضایی -کالبدي راهبردي برنامه حاضر حال در

 راهبردي اجراي برنامه و طراحی اساس بر شهري مدیریت و است تفصیلی هايو طرح جامع طرح گیرد،می

 ابعاد شهري توسعه هايطرح و شهري مدیریت. بردمی شیپبه مختلف ابعاد در را شهري توسعه یکپارچه،

 یههمچون ال عنوانی با دفاعی ریزيشهري، برنامه توسعه هايطرح در کمتر تاکنون وجود این با مختلفی دارند

 مدیران و ریزانمیان برنامه که دهدمی نشان امر این و است شده تعریف شهري ي توسعههاطرح در دفاعی

دو  این انمی افزاییهم تا است نشده برقرار مناسبی پیوند پدافند غیرعامل متخصصین و ریزانبرنامه با شهري

 پدافند موضوع در که متغیرهایی ترینازجمله مهم. باشد داشته نمود شهري توسعه هايطرح در تخصص

 تهاجم نوع و آن، میزان انواع و تهدیدات -1 :از اندعبارت است مطرح شهري هاي توسعهطرح در غیرعامل

چگونگی  -3 غیرعامل، دفاع کردن بهینه چگونگی و دفاع کردن براي هزینه روش و حفاظت میزان -2 دشمن،

 جامع.  رویکرد با هايمیانرشت روش به دفاعی طراحی و ریزيبرنامه

یم چشم به کمتر تفصیلی و جامع هاينظیر طرح شهري توسعه هايطرح در موضوعات این وجود این با

 نتایج به غیرعامل پدافند با متخصصین همکاري و تعامل در توانندمی شهري مدیران و ریزانبرنامه .خورد

 ،شهري پذیري مناطقآسیب کاهش :از اندعبارت مشترك نتایج این که شهري برسند هايزمینه در مشترك

 ] 15[ شهرها در فعالیت و جمعیتی سازيمتعادل و شهرها، تمرکززدایی به دشمن حمالت افزایش بازدارندگی

 شهري توسعه هايطرح در غیرعامل راهبردهاي پدافند و اهداف کلیدي، موضوعات تدوین  -3-6-5

 شناسایی موضوع ده در شهري توسعه هايدر طرح غیرعامل پدافند راهبردهاي و اهداف قسمت این در

 :ازاند عبارتکه  اندشده آورده کلیدي،

 محورمردم غیرعامل پدافند -3-6-5-1

 رتیب،ت بدین و دارد غیرنظامی مهندسی اي وسازه هايبحث تکیه بر بیشتر غیرعامل پدافند حاضر حال در

 معطوف مردم محور، بیشتر غیرعامل پدافند اما هستند موضوعات این متولی دولتی عمدتاً و نظامی نهادهاي

 نیازمند ما رسدیم نظر به بنابراین. است مهمی بحث در آن مردمی هايمشارکت و هاآموزش و بوده مردم به

 این رد هاییبازنگري و درنتیجه شود بیشتري تکیه مردم نقش به غیرعامل پدافند موضوع در هستیم تا آن

 رنتیجهد. تقویت شود است، کمرنگ یا و نشده دیده یا که غیرعامل پدافند را در مردم عامل و گیرد صورت زمینه



  

 

 

 

 126صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 راهبردها و راهکارها -3

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401آبان ماه  18 01

 

 اهداف. دباش مسئوالنه و فعاالنه نقشی غیرعامل، پدافند مردم در نقش که شودمی جدید احساس تعریف به نیاز

 :ازاند عبارت این موضوع

 پدافند غیرعامل کالن اهداف و هامأموریت در مردم جایگاه تعیین -1

 مردم روزمره زندگی در غیرعامل پدافند شدن مطرح -2

 غیرعامل اقدامات پدافند و هابرنامه در آنان تأثیر و مردم نقش سازيبهینه -3

 در لغیرعام پدافند تأثیرگذار از ارکان عنوان یکیبه مردمی) (دفاع غیرنظامی دفاع گرفتن نظر در -4

 مجموعه این هايطرح

 شهرها دفاعی در امور مسئول و فعال شهروندانی پرورش و يریپذنقش تقویت -5

 :راهبردها •

 وها برنامه در مردم نقش براي تقویت جمعی يهارسانه طریق از همگانی هايآموزش تکیه بر -1

 غیرعامل پدافند اقدامات

 غیرعامل پدافند دفاعی هايدر برنامه آنان دادن مشارکت طریق از مردم دفاعی هايانگیزه تقویت -2

 ایران شهرهاي در عراق ایران و میان جنگ زمان در مردم ابتکاري اقدامات مستندسازي -3

 فرآیندهاي در آنان کردن درگیر از طریق شهرها دفاعی امور در مسئول و فعال شهروندانی پرورش -4

 شهري محالت مقیاس در غیرعامل پدافند ریزيو برنامه گیريتصمیم

 زدن آسیب در صورت و بحران در مواقع مردم میان در مقاومت فرهنگ و تحمل ظرفیت بردن باال -5

 مهم و حیاتی، حساس مراکز به دشمن

 مشترك هايهمکاري توسعه ضرورت و بحرانمدیریت  و غیرعامل پدافند موضوعات قلمرو -3-6-5-2

... و هاگذاريبمب و هاخرابکاري نظامی دشمن، حمالت همچون سازانسان تهدیدات بر غیرعامل پدافند

 یانم حال این با متمرکز است،... و طوفان سیل، زلزله، مانند طبیعی تهدیدات بر مدیریت بحران و پردازدمی

 هااین شباهت ازجمله دارد، وجود هاییتفاوت و هاشباهت بحران و مدیریت ملغیرعا پدافند موضوعات و ماهیت

 کرد اشاره عمومی امنیت و آرامش ایجاد دیدگان؛به آسیب امدادرسانی آوارگان؛ هاياردوگاه ایجاد به توانمی

 ها؛اجمته از ناشی تهدیدات ماهیت سیال برابر در طبیعی تهدیدات ثابت ماهیت توانمی نیز هاازجمله تفاوت و

 دشمن که حمالت مقابل در هاآن بازگشت هايدوره به توجه با حوادث طبیعی بودن پذیر بینیپیش

 عموماً  طبیعی حوادث در که حوادث زمان وقوع دارد؛ قرار خارجی عوامل تأثیر تحت شدتبه هابینیپیش
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 حال این با. گرفت در نظر است، ترطوالنی وقوع زمان کوتاه، هايتهاجم در حتی ها،در تهاجم اما است محدود

 دو موضوع، این میان هايتفاوت وجود با طبیعی و سازانسان بحث تهدیدهاي توسعه یافته کشورهاي از برخی در

 فرقت تا است توانسته یکپارچه سیستم و شودگرفته می نظر در هم با یکدیگر میان اشتراکی وجوه به دلیل

 تداخل و هاکارياز دوباره جلوگیري براي بنابراین. دهد کاهش زمینه دو این در را و مدیریتی عملکردي

ر د تا شود دیده موضوع دو این در یکپارچگیهاي چارچوب بهتر است هاهیسرما و منابع اتالف و هامسئولیت

 و هاییاناتو افزایش با و شده اداره کل یکپارچه یک شکل به بحران مدیریت و غیرعامل پدافند سیستم نهایت

 آن اصلی پرسش این زمینه در. دهند ارائه را باالتري اثربخشی و بیشتر کارایی با یکدیگر، عملکرد يهاتیظرف

اما  باشند نهاد مستقل دو همچنان یا و شوند ادغام با یکدیگر موضوعات این در نهاد دو این آیا که است

 .کنند واحد پیروي ايرویه از و شود برقرار دو این میان یکپارچگی هايچارچوب

 :اصلی هدف •

 سازمان میان یکپارچه کننده هايآوردن چارچوب به وجود و مساعی تشریک و همکاري هماهنگی، ارتقاء

 .سازمان دو این اثربخشی اقدامات و کارایی سطح بردن باال براي بحران مدیریت و سازمان غیرعامل پدافند

 :راهبردها •

 مدیریت و غیرعامل پدافند هايمیان سازمان مشترك دفاعی هايزیرساخت تأمین سازيیکپارچه -1

 بحران

 بحران و مدیریت غیرعامل پدافند نهادي و ايبرنامه سیاستی سازيیکپارچه -2

 و هاهمکاري افزایش براي مدیریت بحران و غیرعامل پدافند سازمانی و نهادي سازيیکپارچه -3

 نهاد دو این میان هاهماهنگی

 در بحران مدیریت و غیرعامل هاي پدافندسازمان جایگاهی و قانونی و سازمانی ساختارهاي اصالح -4

 .نهاد دو این میان بیشتر و همکاري کردن ترنزدیک جهت

 برگزاري همچون راهکارهایی از طریق بحران مدیریت و غیرعامل پدافند سازمانی بین روابط تقویت -5

 ...و مشترك مانورهاي

 سازمان دو این میان اطالعات اشتراك هايدستگاه تقویت -6

 سازمان دو این مشترك میان انسانی و مالی منابع تخصیص ساختارهاي تقویت -7
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 شهري توسعه هايطرح غیرعامل در پدافند به کردن نگاه ايشبکه رویکرد -3-6-5-3

 هب...  و هوایی حمالت خرابکاري، اقدامات تروریستی، از اعم را دشمن هايفعالیت توانمی نگاه نوع یک از

 اهنگ گونهاین کنند، یا مختل و نمایند قطع یا را شهري ها)(گره نقاط و هاجریان که عملکرد دانست سمتی

 ايهروش شبک یا رویکرد با غیرعامل پدافند موضوع به که بردمی به سمتی را ما دشمن هايفعالیت به کردن

. کند لعم استوار و ایمن تهدیدها مقابل در که طراحی شود ايگونهبه باید امن شبکه منظر این از و کنیم نگاه

 لیديک سؤال این بتواند پاسخگوي شاید شهري توسعه هايطرح در غیرعامل پدافند به نگاه کردن ايشبکه

 مقابل تهدیدات شهر) در مدیریت و جمعیت (کالبد، شهر تا باشد شهر چگونه طراحی و ریزيبرنامه که باشد

 هزمین درخصوص به کردن نگاه ايشبکه مورد مصادیق شود؟ در کم هاخسارت میزان و ببیند آسیب کمتر

 استقرار مورد در توانمی شهرهاي جدید در کرد اشاره نکته این به توانمی نیز مهم و حیاتی، حساس مراکز

 موجود مراکز شهرهاي در و کرد یابیمکان امن شبکه کلیت نسبت جدید به مهم و حساس حیاتی، مراکز

 .کرد امن بازخوانی شبکه گرفتن نظر در با را مهم و حساس حیاتی،

 :اهداف •

 پدافند غیرعامل مهندسی و ايسازه نگریجزئ و يبعدتک نگاه از پرهیز -1

 هايطرح در ها)گره و خطوط از ي ترکیبیاشبکه( غیرعامل پدافند موضوع به کردن نگاه ايشبکه  -2

 شهري توسعه

 شهري توسعه هايدر طرح موجود فضایی سازمان با امن شبکه تعاملی طراحی  -3

 :راهبردها •

 شهري امن شبکه در هامکان شریانی و خطوط در امنیت از مراتبی سلسله گرفتن نظر در لزوم  -1

 نتأمی ایده مبناي بر و مخابرات) شهر آب برق، (گاز، انرژي شبکه و ونقلیحمل شبکه بازنگري -2

 امن شهري شبکه

 واکاوي یا شده (وطراحی امن با شبکه شهر موجود مهم و حساس حیاتی، مراکز موقعیت بازخوانی  -3

 موجود) شهرهاي در شده

 ريشه مهم و حساس حیاتی، امنیت مراکز تضمین و تأمین براي امن شبکه از حداکثري استفاده  -4

 امن شبکه به نسبت یا نزدیکی و دوري مبناي بر مهم و حساس و حیاتی مراکز یابیمکان  -5
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 متعاقب آن  هايگیريتصمیم و حمالت سناریو نگاري  -3-6-5-4

 و روندها و شهري تمامی متغیرهاي بودن ناپذیربینیپیش و قطعیت عدم شرایط وجود شهرها در

 و برساند منصه ظهور به را خود و اثربخشی کارآمدي نتواند شهري ریزيتا برنامه باعث شدهها آن فرآیندهاي

این  براي پاسخی سناریو نگاري فن. است شده مطرح ریزيشکست برنامه دالیل از عنوان یکیبه عوامل این

 در گاريسناریو ن مزیت بنابراین. کند موجود غلبه هايپیچیدگی بر و بکاهد را قطعیت عدم اثر تا بوده مشکل

 و لمحتم مبناي حاالت بر سناریوي ریزيبرنامه در. است قطعیت عدم شرایط استراتژیک در پاسخ توانایی

 عاداب در کلیدي پیشران نیروهاي که ریزياین برنامه در شود،می ارائه آینده از مختلف روایات آن، پیامدهاي

 راهبردي هايتصمیم و دهی شدهنظم رهبران و مدیران اقدامات و روش بینش، به شوند،مشخص می مختلف

ترین (محتمل مرجع سناریوهاي :نظیر دارند مختلفی انواع سناریوها .شودمی گرفته ممکن هايآینده براي

 حال)، و گذشته وضعیت تحلیل (بر اساس کنونی) اکتشافی نظرات توافق بیشترین اساس بر آینده حالت

 بهترین و ترسیم بدترین اساس (بر متضاد جامعه)، هايارزش و هاآرمان بر اساس آینده (ترسیم هنجاري

طلوب م آینده)، در کنونی روندهاي تداوم اساس بر آینده گرایشی (ترسیم احتمالی)، و ممکن هايآینده وضعیت

 یاراخت در هستند ابزارهایی سناریوها نهایت ). درپذیرتحقق و قابل قبول انتظارات و هاخواست اهداف، اساس (بر

 مراکز اطراف در جامع طرح خطوط ارتباطی و اراضی کاربري بنديپهنه در توانندیم که و کارشناسان مدیران

 .کنند پیدا نمود و باشند شهري اثرگذار مهم و حساس حیاتی،

 :اهداف •

 رب شهري مدیریت و غیرعامل کارشناسان پدافند و مدیران تصمیمات به روشی و بینشی دهیجهت -1

 مرجع نگاريسناریوهاي آینده مبناي

 انواع تدوین مبناي بر حادثه پس از مدیریت و ممکن تهدیدات در زمینه راهبردي گیريتصمیم  -2

 سناریوها

 به آینده حال از پذیرفتنی و وقوع امکان باقابلیت سناریوهایی تدوین -3

 آینده هايفرصت و تهدیدها ها،گیرنده چالش نظر در و گیريتصمیم بر متمرکز سناریوهایی تدوین -4

 بررسی مورد زمینه در

 :راهبردها •

 حادثه از پس و مدیریت تهدیدات ممکن سناریوهاي بنديرتبه و بندياولویت -1
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 چه (تا خرابکارانه عملیات و هامواقع بمباران در شهري تسهیالت عملکرد چگونگی سناریوسازي -2

 کنند.) پایداري تسهیالت این توانندیمتهدید  از میزانی

 تهدیدات انواع در برابر مهم و حساس حیاتی، مراکز مقاومت میزان سناریوسازي -3

 و اراضی کاربري بنديپهنه در از حادثه پس مدیریت و تهدیدات ممکن سناریوهاي گرفتن نظر در -4

 شهري مهم و حساس حیاتی، مراکز اطراف در طرح جامع ارتباطی خطوط

 شهري توسعه هايطرح مهم در و حساس حیاتی، مراکز در دفاعی بنديالیه -3-6-5-5

 در تروریستی) حمالت (عمدتاً دشمنحمالت  تجارب از متعددي موارد FEMA 4301راهنما  کتابچه در 

 آورده بار به هاي متنوعیآسیب و هاتخریب که شده آورده مهم و حساس مراکز حیاتی، به دنیا مختلف نقاط

 مراکز دفاعی بنديگرفت، الیه کتابچه این از توانمی که درس مهمی حوادث، این جزئیات از جداي. است

  :از اندعبارت که شده داده توضیح دفاعی الیه کتابچه سه این در. است مهم و حساس حیاتی،

 دفاعی محیط یا سایت مرز از بیرون :اول الیه -

 شده دفاع هايدیگر دارایی یا ساختمان و دفاعی محیط یا سایت مرز بین :دوم الیه -

 آن هايدارایی سایر همراه به ساختمان :سوم الیه -

 ايایهپ مبناي که ایرانی مطالعه شهرهاي با بلکه نیست جدیدي دستاورد باال در شدهمعرفی بنديالیه

 فرح دفاعی نظیر بنديالیه است، بوده خود پیرامونی مناطق و شهرها و امنیتی دفاعی هايانگیزه هاآن ساخت

 وخم،پرپیچ و باریک کوچه صورت همین به و لبه شهرها در باروها و برج شهرها، محدوده از بیرون در خندق

 شهرهاي در امروز نیاز این حال با. است بوده شهرها این در دفاعی معماري از مشخصی جزء ... و هاساباط

 هک در شهرهاست اراضی کاربري هايبرنامه و هابنديپهنه به توجه با هاي دفاعیالیه انطباق و تشخیص معاصر

 شود.پیگیري می شهري توسعه هايطرح در مهم این

 :اهداف •

 :(نظیر هاآن هايدارایی سایر و مهم شهري و حساس حیاتی، مراکز سایت امنیت تضمین و افزایش -1

 ...)و هاي الکترونیکیسامانه کارمندان،

 حیاتی، مراکز در اسالمی -ایرانی دفاعی شهرهاي هاياندیشه بر منطبق دفاعی هايالیه اتخاذ لزوم -2

                                                   
1 . Federal Emergency Management Agency 
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 تاس داشته و بارو برج و قلعه و خندق نظیر فیزیکی جنبه هاالیه این (اگر درگذشته مهم و حساس

 ).است پرکرده را هاآن جاي مجازي محیط و نظارتی، فنّاورانه قانونی، هايجنبه حاضر حال در

 :راهبردها •

 این شهري توسعه يهاطرح و برنامه مداخله در با مهم و حساس حیاتی، مراکز سایت امنیت تضمین -1

 دفاعی) سوم (الیه آینده و وضعیت موجود در هاپهنه

 تنداش دور نگه مهم (نکته خود بالفصل طراحی حوزه در حساس و حیاتی ساختمان مناسب یابیمکان -2

 است.) شهري همگانی فضاهاي و اصلی شریانی هايراه نظیر عمومی و فضاهاي مسیرها از مرکز این

 از جلوگیري (نظیر هامحدودیت و اعمال حساس و حیاتی مراکز پیرامونی بافت و محیط به توجه -3

  دفاع) سوم (الیه و...) وآمدرفت محدودیت هاي بلندمرتبه،ساختمان ساخت

 یه(ال هاآن ساخت در رفته به کار نوع مصالح با مراکز ارزشمندي و اهمیت میزان میان تناسب برقراري -4

 دفاعی) اول

 امدادي، مراکز :(نظیر مراکز پشتیبانی با مهم و حساس حیاتی، مراکز دسترسی امکان تسهیل -5

 سوم هجایگزین) (الی مراکز امن، مراکز ی،نشانآتش هايایستگاه مدیریت بحران، پشتیبانی هايپایگاه

 دفاعی)

 سوم و دوم (الیه مهم و حساس مراکز حیاتی، در بحران شرایط در جمعیت تخلیه امکان تسهیل -6

 دفاعی)

 بالفصل حوزه در ساکنین روزمره هايفعالیتبر  مهم و حساس مراکز تخریب اثرگذاري میزان کاهش -7

 سوم دفاعی) (الیه آن

 (الیه مهم و حساس حیاتی، پیرامونی مراکز بافت در خطر معرض در جمعیت تلفات میزان کاهش -8

 دفاعی) سوم

 محور  تهدید طراحی و شناسی تهدید -3-6-6

 و تروریستی تهدیدهاي آمریکا، در کشورخصوص به کشورها برخی در غیرعامل پدافند اقدامات پایه

 پدافندي اقدامات اجرایی و هابرنامه ها،سیاست تهدیدها، از گونهاین مبناي بر است که کم شدت با هايجنگ

است  در حالی این. است شده گرفته نظر در کشور این هايحیات دارایی تضمین بخشی و ارتقاء براي امنیتی و

، بنابراین است، هوایی حمالت هستیم، مواجه آن افراد با از برخی به زعم حاضر حال در که تهدیدهایی عمده که
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 شهري توسعه هايطرح اجراي و ریزيگذاري، برنامهسیاست مراحل تمامی در است بهتر عمده تفاوت این

درال ف اضطراري مدیریت سازمان ریزيبرنامه فرایند و منطق عنوان نمونه،به راستا این در. بگیرد قرار مدنظر

 میزان سانحه، /تهدید دارایی، موضوع ارزش سه (در ارزیابی و . سنجش1 :از اند) عبارتFEMA( آمریکا

 کاهش مختلف هايطراحی گزینه و ریزي. برنامه3 منفعت)؛ و هزینه (تحلیل . تحلیل اقتصادي2 پذیري)؛آسیب

  ریسک مدیریت .4 خسارات؛

 و پذیريآسیب میزان و تهدیدها گرفتن انواع نظر در با که معناست این به نیز محور تهدید طراحی 

 کدام دهد که پاسخ سؤاالت این به باید طراحی شود،می تحمیل مراکز به تهدیدها که آن از ناشی خسارات

 و حساس حیاتی، مراکز از هرکدام که است براي تهدیدهایی نوع نیترمناسب طراحی راهکارهاي و هانقشه

 دارد وجود پیشنهادي طراحی اجراي راهکارهاي براي کافی هايتوانمندي و منابع آیا هستند؟ آن مواجه با مهم

 این اطراف بر محیط اثراتی چه راهکارها، این اجراي صورت در است؟ نیاز زمینه در این بیشتري منابع چه و

 ؟گذاردیم جامعه در کل طوربه و مراکز

 :اهداف •

 هوایی) ویژه تهدیدهاي(به تهدیدها انواع هايمدل و فرآیندها بر تسلط -1

 و طراحی مراکز، ارزش به هم پیوسته تهدیدات، موضوعات در یکپارچگی و توازن گرفتن نظر در -2

 هاهزینه

 :راهبردها •

 اهمیت و ارزش میزان و تهدیدها مبناي سنجش بر محور تهدید طراحی هايگزینه گرفتن نظر در -1

 مراکز

 و مهم  حساس حیاتی، مراکز پذیريآسیب میزان ارزیابی و سنجش -2

 مهم حساس و حیاتی، مراکز اهمیت و ارزش میزان ارزیابی و سنجش -3

 شهري توسعه هايطرح شهري در مهم و حساس حیاتی، مراکز از حفاظت -3-6-6-1

 و مردم ها،دارایی تأسیسات، بقاء میزان احتمال بردن باال محافظت شده، بناهاي ساخت ايپایه هدف

 یهال آخرین حفاظت شده ساختمان است که مهم بسیار نکته این. است معین تهدیدبراي  معین تسهیالت

 دفاعی هالی باشد، این رفته بین از آن از پیش دفاعی هايالیه تمامی کهو درصورتی است تهدید برابر در دفاعی

 قبل ناسدبش را تهدید باید طراح که معناست این به این جمله. بگیرد را تخریب و آسیب جلوي تنهاییبه باید



  

 

 

 

 133صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 راهبردها و راهکارها -3

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401آبان ماه  18 01

 

 از محافظت . برايشودینم موارد رعایت بسیاري در قضیه این و کند پردازيایده خود طرح مورد آنکه در از

طراحی  طریق از جرم از جلوگیري«طراحی  گرفتن رویکرد نظر در مهم، و حساس حیاتی مراکز

 یريکارگبه طریق از دفاع قابل فضاهاي ایجادبر  رویکرد این تمرکز. رسدمی کارآمد نظربه  CPTED1»محیطی

 کارگیريبه تقویت قلمرویی، ،هامکان و فضاها بر همگانی نظارت افزایش هاي طبیعی،دسترسی کنترل

 است....  و مداربسته هايدوربین

 :اهداف •

 هاآن و اهمیت ارزش میزان مبناي بر مراکز از حفاظت و امنیت تأمین -1

 دفاعی الیه آخرین عنوانبه و مهم حساس حیاتی، مراکز هايدارایی از حفاظت شدن مطرح -2

 شهري هايطراحی ساختمان در امنیت و زیبایی توأمان گرفتن نظر در -3

 :راهبردها •

 ارتقاء براي )CPTEDمحیطی ( طریق طراحی از جرم از جلوگیري طراحی رویکرد گرفتن نظر در -1

 مهم و حساس مراکز حیاتی، سایت امنیت

 مهم و حیاتی، حساس مراکز تعمیر و احیاء زمان مدت رساندن حداقل به  -2

 اريابتک اقدامات با خرابکاري و گسترش انفجار از جلوگیري موانع پذیريآسیب میزان آوردن پایین -3

 طراحانه

 )و... هاپمپ بنزین مخازن، :(نظیر مراکز پرخطر از شهري مهم و حساس حیاتی، مراکز گرفتن فاصله  -4

 ويپیشر تهدیدات نوع و شهري مهم و و حساس حیاتی مراکز ساخت در هاآن ترکیبات و مصالح بررسی -5

 هاآن

 کارگروهی ضعف -3-6-6-2

 است آن دارد وجود شهري توسعه هايو طرح غیرعامل پدافند مباحث پیوند در که دیگري مهم موضوع

 رايب که است در حالی این. است کم میزان به و مخدوش مختلف علل به زمینه دو متخصصان این همکاري که

یشنهادي پ ترکیبی نقشه و قرارگرفته مالحظه مورد دفاعی از مسئله ممکن هايجنبه تمامی اینکه دادن تضمین

 بهینه مختلف علوم زمینه در را هاي موجودحلراه مهم و حساس حیاتی، مراکز مجموعه سایت طراحی در

 یروهاين افزاییهم مرتبط با دیگر هايرشته و شهرسازي و غیرعامل پدافند تا متخصصین است نیاز کرده است،

                                                   
1 . Crime prevention through environmental design 
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مقیاس  در ايبین رشته روابط حاضر حال در که است این در حالی. یابند دست بهینه هايحلراه به خود

 که روست به رو ايعمده يهاضعف با مرحله اجرایی در اما داشته قابل مالحظه هايپیشرفت نظري، موضوعات

 .دهند نیز گسترش اجرایی مرحله در را خود هايهمکاري هارشته این متخصصینتا  دارد نیاز

 :اهداف •

 اجرایی هايزمینه در و شهرسازي غیرعامل پدافند متخصصین میان هايهمکاري توسعه -1

 پدافند موضوع در مرتبط نهادهاي مشترك میان و جمعی اقدام سازوکارهاي تدوین براي ریزيبرنامه -2

 شهري هاي توسعهطرح و غیرعامل

 :راهبردها •

 نهادهاي و امنیتی و نظامی نهادهاي ي میاناهیرو و موضوعی مشترك يهانهیزم تعریف و نهادسازي -1

 گروهی کار تقویت و شهري ي توسعههاطرح متولی

 يهاطرح متولی نهادهاي و امنیتی نظامی و نهادهاي پیوند قانونی و مشارکتی سازوکارهاي تعریف  -2

 مهم و حساس حیاتی، مراکز امنیت ارتقاء چگونگی سر موضوع بر شهري توسعه

 متولی نهادهاي و امنیتی و نهادهاي نظامی میان اطالعات از حراست و حفاظت ضوابط تعریف  -3

 شهري  توسعه هايطرح

و  مهاجم میان دوطرفه چالشی اقتصادي؛ وريبهره(حفاظتی  اقدامات در اقتصادي منطق از تبعیت -3-6-6-3

 )شدهواقع هجوم مورد منطقه

 زیادي اهمیت از مهاجم براي هم که اقتصادي است وريبهره دارد، زیادي اهمیت امروزي تهاجم در آنچه 

 یا شتال اقتصاد با روش که کندمی پشتیبانی را تهاجم اقتصادي، منطق آیا که بدین شکل است برخوردار

سنجیده  کند)می برآورد را بپردازد سوژه انهدام براي باید که ي راانهیهز میزان دشمن روش این (در اثرگذار

 حفاظت راهکارهاي و هابرنامه آیا که است سؤال مطرح این شده واقع تهاجم مورد منطقه سوي از هم و شودمی

 تخاذا خیر. بنابراین است یا اقتصادي توجیه قابل منفعت -هزینه روش مبناي بر و تأسیسات مراکز از دفاع و

اهش ک اقدامات هايهزینه مقایسه پایه بر هادارایی براي حفاظتی مناسب اقدامات انتخاب براي منطقی رویکرد

 رنظ به. است نشود، انجام مرکز آن از براي محافظت اقدامی هیچ که زمانی در هاهزینه با مرکز یک در خسارات

 آورد، به بار را ايقابل مالحظه هايتمنفع هادارایی از حفاظت در کوچک هايگذاريآغاز، سرمایه در رسدمی

این  در هزینه و سود منطق باید که بود خواهد برنهیمراتب هزبه حفاظتی اقدامات بردن باال وجود، این با
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 تغیرم مختلف مراکز براي حفاظت دفاعی هايهزینه تعیینتنها نه که است آن دیگر نکته .شود لحاظ اقدامات

 هايشچال از درنتیجه یکی. شودنمی »غیرعامل دفاع« سازه هزینه مقدار به تنها معطوف هاهزینه این بلکه است،

 لومع تأثیر که شود تعیین مراکز دفاعی هزینه جهت میزان حفاظت براي بومی ضریب چگونه که است آن مهم

 دافندپ اقدامات شد گفته آنچه لحاظ شود. بنا بر آن در کالبدي و مهندسی -فنی مباحث غیر به دیگر و فنون

 هک نباشد ايگونهو به کند تبعیت اقتصادي منطق از باید الزاماً شهري توسعه هايمقیاس طرح در غیرعامل

ات اقدام این عمل در و برسد صفر حد به آن يریپذتحقق باشد که پرهزینه قدرآن غیرعامل پدافند مالحظات

 .شوند منزوي

 :اهداف •

 مراکز سطح در چه دفاعی هايهزینه کردن میزان (مشخص دفاعی هايهزینه مراتبی سلسله سنجش -1

 مشخص کمی هايو سنجهها شاخص تعریف به توجه با )تیاهمکم واحدهاي در سطح چه و حیاتی

 ویژه(به دفاعی اقدامات و هااستیسها، طرح ها،برنامه کارگیريبه از حاصل سود رساندن به حداکثر  -2

 .دفاع هايهزینه رساندن حداقل به برابر در هوایی) از تهاجم ناشی خسارات در

 از ثريحداک استفاده بر تکیه با یا بالفعل بالقوه حمله در صورت دشمن هايهزینه رساندن به حداکثر  -3

 .مرتبط و فنون علوم دستاوردهاي

 اقدام آن از حاصل منفعت ارزش با و تأسیسات مراکز حفاظت ارتقاء هايهزینه میان تعادل برقراري  -4

 :راهبردها •

 انسانی نیروهاي جایگزینی هايهزینه گرفتن نظر در -1

 هايبرنامه در مهم و حساس حیاتی، احیاء مراکز خاص و موضعی موضوعی، هايهزینه گرفتن نظر در -2

 مراکز امنیت

 هازیرساخت و تأسیسات پذیريمیزان آسیب - :موضوع سه میان ايهزینه منطقی تعادل برقراري -3

 انواع - منابع آبی)، و شبکه و برق هايپست گازي، انتقال شبکه اي،هاي رایانهشبکه و ها(سامانه

مراکز  سایت امنیت هايطرح در غیرعامل پدافند و اقدامات خسارات کاهش هايهزینه - و تهدیدات

 مهم و حساس حیاتی،

 محله محور  مدیریت معین و محالت ایده -3-6-6-4

 و اهداف از تواندمی رویکرد این شهري تهران، مدیریت نظام در محله محوري اخیر رویکرد به توجه با
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 کنند، دفاع خود مجزا از صورتبه توانندیم خودکفا محالت زیرا آید حساببه کردن شهرها ایمن راهبردهاي

ر د محالت کنترل نیز شهري مدیریت نظام براي و باشد جمعی داشته هايپناهگاه و تخلیه مناسب فضاهاي

. ودش مطرح تواندمی رویکرد همین با نیز متناسب معین محله ایده. پذیردمی صورت ترراحت شهر با مقایسه

یم بحران مواقع در شوند ومی یکدیگر معین شهرها وها استان شهرها، و هااستان در مقیاس که طورهمان

ه ک محله محور مدیریت و خودکفا محالت وجود در صورت نیز داخل شهرها در. رسانند یاري یکدیگر به توانند

 اقعمو در که کرد تعریف معین محالت توانبیانجامد، می فعال و مسئول شهروندان وجود و اجتماعی انسجام به

 باشند. یکدیگر یاریگر ساختو انسان طبیعی هايبحران

 :اهداف •

 و ایمن خودکفا محالت تحقق براي الزم يانهیزم شرایط ایجاد -1

 قانونی و اجتماعی سیاسی، اقتصادي، مختلف ابعاد در محله محور مدیریت رویکرد پیگیري -2

 خودکفا و منایمحله راستاي تحقق در محلی اجتماعات هدفمند هايفعالیت سازيزمینه -3

 محله مردم مشارکت بر اصلی با تکیه شهري محالت در ایمن فضاهاي کیفی و کمی سطح ارتقاء -4

 :راهبردها •

 بحران مواقع در جمعیي دستههاپناهگاه و تخلیه براي مناسب فضاهاي گرفتن نظر در -1

 بحران مواقع در محالت از دفاع سازوکارهاي مشارکتی تقویت با محالت در اجتماعی سرمایه افزایش -2

 شهري مدیریت مجري و هدایت کننده هايدر سازمان معین محالت ایده مدیریتی سازوکارهاي تدوین -3

 میان همکاري با معین ایده محالت سازيپیاده موردنیاز تجهیزات و تسهیالت گرفتن نظر در -4

 ] 15[و شهروندان  شهري مدیریت هايسازمان

 دیگر راهبردهاي پدافند غیرعامل  -3-6-7

 فرهنگ -3-6-7-1

 يتوان عالوه بر حفظ خودباوراشاره دارد که طبق آن می ییفرهنگ در پدافند غیرعامل به راهبردها مقوله

ر عنوان نمونه، اگمقابله با آن پرداخت. به هايراهدشمن و  يدهایدرك تهد نهیدر زم یفرهنگ دیبازتول ینوعبه

 م،یازس نهیدشمن نهاد یموشک ای ییهوا حمالتمردم به هنگام  انیفرهنگ استفاده از پناهگاه را در م میبتوان

 کیبات انجام شده، اگر چراکه بر اساس محاس شود؛یکاسته م یانسان يرویاز تلفات ن ياقابل مالحظه زانیبه م

هزار نفر و  24تلفات  زانیمردم در پناهگاه استاندارد باشند، م یبمب اتم در مرکز شهر منفجر شود و تمام
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 .رسدیهزار نفر م 70بدون پناهگاه به  زانیم نیا کهینفر خواهد بود؛ درحال رهزا 7تعداد مجروحان 

 نیرا در ا یعنوان شد و تمدن اسالم ”نگتونیهانت“ يها که از سوبرخورد تمدن هیاست نظر نیهمچن

 یتمدن و فرهنگ اسالم نیمسلمانان است. ا یبخشتیامر سبب مباهات و هو نیبرخورد شاخص قرار داد. ا

درت ق ینوعو به یهمبستگعنوان عامل و مقوم اتحاد قلمداد شود؛ به نیآفروحدت يروین کیمنزله تواند بهمی

 .شودیو اتحاد م یفرهنگ زیتما ،ينرم که سبب خودباور

بدان افزوده شده و آن  زین يگریرواج داشت، امروزه مقوالت د یکیزیو ف میطور مستقجنگ به یزمان اگر

 يالقا ،یینمامظلوم ه،یروح فیترس، جاسوس، جعل خبر، تضع جادیمقوله فرهنگ است. استفاده از فساد، ا

 جادیناع، ااق ه،یتوج قت،یحق انیجاي ببه یینماگسترش فساد، دروغ ع،یتطم د،یکاذب، تهد یبخش اعتبار أس،ی

 دیجد يهابا فرهنگ مرتبط هستند، از حربه يدست که هر کدام به نحو نیاز ا گریها مورد دو ده یروان یناامن

 .ندیآیجنگ به شمار م

ال در اشغ کاینخست آمر تیبرخوردارند که اولو نیامروز يدر نبردها یتیچنان اولواز آن یفرهنگ مسائل

ها رسانه طرهیامروزه س طالبان بوده است. ییویراد ستگاهیو از کار انداختن ا ریافغانستان و نبرد با طالبان، تسخ

ه اند که عالودانسته ریدرگ نیبدان افزوده شده است. طرف ینظام يخارج و کاربردها يو خبر یاز شکل آموزش

ارت اس یحت ایو  ینینشرا به انفعال، فرار، عقب ریها طرف درگرسانه قیتوان از طرمی یکیزیبر منازعات ف

 داراست. یکیزیف يهايریمراتب کمتر از درگبه يانهیهز نیداشت و اوا

 يهاکه شبکه یبزرگ اطالعات يهابا در انحصار داشتن شبکه یبزرگ غرب يهارسانه یعصر کنون در

افکار  ینخواهیاند که خواهکرده جادیا يارسانه سمیالیامپر ياگونه کنند،یم هیرا تغذ گرید يکشورها یاطالعات

 .ندینمایم قیکشورها تزر گریخود را به د یفرهنگ يوسوو سمت يفکر يهاو تراوش

 اریبس یتیاز اهم رعاملیمغرضان، پدافند غ ياحفظ نظم موجود در جامعه و مقابله با امواج رسانه يبرا

 يارسانه اتیعمل ییزابیجامعه آس یو فرهنگ یاجتماع ،یروح ،یروان ،یذهن يسازا آمادهبرخوردار است تا ب

 شود. خطریب ایو  یدشمن خنث

 یروان اتیعمل -3-6-7-2

در  یتوان حترا می اتیعمل نیاست. ا رعاملیدر پدافند غ رگذاریعامل تأث کی یروان اتیاز عمل استفاده

ست، ا رگذاریتأث اریو بس نهیهزدفاع عالوه بر آن که کم وهیش نیبه کار بست. ا زین ینظام يهايریدرگ نیح

 تیتقو ،یدفاع زهیشامل باال بردن انگ يدر جبهه خود یروان اتیعمل تأثیر .است زین ياریقدرت اقناع بس يدارا
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دشمن، قبوالندن  انینظام هیروح فتضعی شامل دشمن جبهه در و غیرهو  يروزیپ دیمردم، دادن نو هیروح

 .است غیرهبه دشمن و  يخود يروهایو قدرتمند از ن يقو ياشکست به آنان، ارائه چهره

یم عنوان یو داخل یدو نمونه خارج یاتیهاي عملعنوان مکمل فعالیتبه یروان غاتیتبل تأثیر نهیزم در

صدام  کایآمر یپراکنهاي سخنتهاجم، دستگاه نیمنظور موجه جلوه دادن ابه عراق به کایدر تهاجم آمر :شود

 لرتیدر سخنان خود صدام را به ه "بوش" اینمودند که به جان مردم عراق افتاده است و  هیتشب یرا به گرگ

 يبرخ يهابنگاه ریو سا اتینشر نیا بود. کایمردم آمر يبرا رگذاریملموس و تأث یهینمود که تشب هیتشب

ها انداختن کودکان از گهواره رونیب لیاز قب تیتهاجم به کو انیدر جر یعراق انیامبارها از تبعیت نظ نیهمچن

 .میان آوردندبهسخن  هامارستانیدر ب يویکل مارانیب زیالیقطع دستگاه د ایو 

پس  انینظام نیا ران،یا يآنان از سو يریو دستگ یسیانگل انیتجاوز نظام انیدر جر زین یداخل نهیزم در

نان آ لمیها و فموقع عکساند؛ اما انتشار بهواقع شده يمورد آزار و بدرفتار رانیا يادعا کردند که از سو ياز آزاد

 يریجلوگ یتدرسبه رانیا هیعل یمنف غاتیتبل نیبودند، از بروز ا ونیزیتلو يتماشا ایو  حیو تفر يکه در حال باز

 نمود.

 هاسازه -3-6-7-3

شده است.  يزیراز جنگ طرح يدیجد وهیش ،یهاي کنترل و فرماندهو در سیستم يهاي امروزجنگ در

 هیکسب اطالعات از ستون پنجم و تخل ،یاطالعات نیهاي نوبا کمک فناوري شودیم یها سعجنگ نیدر ا

به  یو صنعت ینظام ،يصاداقت هايزیرساختمراکز مهم و  ییشده، ضمن شناسا ریافراد دستگ یاطالعات

 ها اقدام شود.ري و انهدام آنگیهدف

 زین خط مقدم يروهایبا ن یبانیو پشت یو ناامیدي موجب قطع ارتباط مرکز فرمانده أسی جادیامر با ا نیا

ضمن  کایآمر یاطالعات يکشور منجر شد، واحدها نیبا عراق که به اشغال ا کایآمر ریدر جنگ اخ .شودیم

 یه برخک ییکشور کردند تا جا نیگسترده ا اریباران بسعراق اقدام به بمباران و موشک هايزیرساخت ییشناسا

ات ها و استحکامها شامل سازهدشمن در جنگ يآفند اتیعمل نیبنابرا از خاك بدل شد. یمراکز به تل نینقاط ا

 جیکاستن از اثرات و نتا اینمودن و  یمنظور خنثبه افزارهااستفاده از جنگ رندهیو پدافند دربرگ شودیم زین

 .است هااتیعمل ریو سا ییایدر ،ینیزم ،ییخصمانه هوا اتیعمل

 نترنتیا -3-6-7-4

مگان ه نیزبیت دیآن از د گاهیجا تیکه اهم استسده حاضر  يهادهیو گسترش روزافزون آن از پد نترنتیا
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روز به بوده، ياالعادهنفوذ و گسترش فوق تیقابل يآسان دارا یعالوه بر دسترس نترنتیبه دور نمانده است. ا

 را داراست. یشگرف یو اجتماع یاست و تأثیرات روان

کاري در اخبار تبع آن هرگونه دستانتشار دارند و به هاگاهیپا نیاز هرگونه در ا یو اطالعات فراوان اخبار

 یعیبط نترنتیالعاده افوق يه به کاربربا توج را به دنبال خواهد داشت. يریناپذهاي جبرانو اطالعات گاه زیان

 .رودیبه شمار م رعاملیدفاع غ يبرا زین یاست که ابزار مهم

رسانی صورت اطالعشکل آن به نیکه بهتر ردیگیصورت م نترنتیدولت در ا ياز سو رعاملیپدافند غ گاه

عنوان مثال، در . بهردیپذیامر شکل واقع به خود م نیمردم ا ياست و گاه از سو يخبر يهاگاهیدر پا یرسم

که  مدخل نین نام و قرار دادن ایا حیبا تصح ینترنتیکاربران ا ،یعرب جیبه خل فارسجیجعل نام خل انیجر

را  یهجمه فرهنگ نیوجوگر عمالً اجست يبا بمباران موتورها ای "در جهان وجود ندارد صورتنیبد ینام"

 ناکام گذاشتند.

 را درج یافتاده و اطالعات یاطالعات يهابیخصوص آن است که کاربران اغلب در دام فر نیمهم در ا نکته

به  اقدام يو خبر یمختلف علم يهادر گونه هاتیسا یعنوان مثال، برخ. بهستیکه به نفع کشور ن کنندیم

ف کشور با مخال يهاتیسا کهاست  یعی. طبشودیم لیکه با اطالعات کاربران تکم کنندیم یدرج مطالب

 استفاده کنند. یموارد در جنگ روان نیاز ا توانندیم یراحتانباشتن اطالعات مغرضانه به

راض کاربران به اعت قیچون تشو ییتوان از راهکارهامخالف و مغرض می ینترنتیا يهاگاهیمقابله با پا يبرا

 ینترنتیا يهاگاهیها، مقابله با پابا آنو نشان دادن بازخورد مناسب  هایبه موارد خالف واقع، شرکت در نظرسنج

 یکیکترونال يهاکاربران، فرستادن نامه قیاز طر یسیلخصوص به زبان انگها بهوبالگ شیاعالم نظر، افزا قیاز طر

 استفاده کرد. یکیو گپ الکترون

 بندي راهبردهاي پدافند غیرعاملجمع -3-6-8

بندي جمع 8–3جدول هاي مختلف مربوط به پدافند غیرعامل، در پس از بررسی کامل راهبردها و جنبه

 ها اجرایی این بخش صورت گرفته است.بر روي راهبردها و سیاست
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 راهبردهاي پدافند غیرعامل -8–3جدول 
 سیاست اجرایی راهبرد

گسترش پدافند غیرعامل 
 محورمردم

 نقش مردم در  تیتقو يبرا یجمع يهارسانه قیاز طر یهمگان يهابر آموزش هیتک
 روزمره مردم یدر زندگ رعاملیغمطرح شدن پدافند  رعاملیها و اقدامات پدافند غبرنامه

 پدافند  یدفاع يهامشارکت دادن آنان در برنامه قیمردم از طر یدفاع يهازهیانگ تیتقو
 رعاملیغ
 کردن آنان در  ریدرگ قیشهرها از طر یفعال و مسئول در امور دفاع یپرورش شهروندان

 يمحالت شهر اسیدر مق رعاملیپدافند غ يزیرو برنامه يریگمیتصم يندهایفرآ

نگاه کردن به  ياشبکه
در  رعاملیپدافند غ

 يتوسعه شهر يهاطرح

 ها در شبکه امن و مکان یانیدر خطوط شر تیاز امن یلزوم در نظر گرفتن سلسله مراتب
 يشهر

 دهیا ي(گاز، برق، آب و مخابرات) شهر بر مبنا يو شبکه انرژ یونقلشبکه حمل يبازنگر 
 امن يشبکه شهر تأمین

 و  شدهیحساس و مهم موجود شهر با شبکه امن طراح ،یاتیمراکز ح تیموقع یبازخوان)
 موجود) يشده در شهرها يواکاو ای
 هم حساس و م ،یاتیمراکز ح تیامن نیو تضم تأمین ياز شبکه امن برا ياستفاده حداکثر

 يشهر
 نسبت به شبکه امن یکینزد ایو  يدور يو حساس و مهم بر مبنا یاتیمراکز ح یابیمکان 

حمالت و  ينگار ویسنار
متعاقب  يهايریگمیتصم

 آن

 حادثه  پس از تیریو مد داتیممکن تهد يوهایسنار يبندو رتبه يبندتیاولو 
 نهخرابکارا اتیها و عملدر مواقع بمباران يشهر التیعملکرد تسه یچگونگ يوسازیسنار 
 داتیحساس و مهم در برابر انواع تهد ،یاتیمقاومت مراکز ح زانیم يوسازیسنار 
 يرکارب يبندپس از حادثه در پهنه تیریو مد داتیممکن تهد يوهایدر نظر گرفتن سنار 

 يحساس و مهم شهر ،یاتیطرح جامع در اطراف مراکز ح یو خطوط ارتباط یاراض

در مراکز  یدفاع يبندهیال
حساس و مهم در  ،یاتیح

 يتوسعه شهر يهاطرح

 توسعه  يهاحساس و مهم با مداخله در برنامه و طرح ،یاتیمراکز ح تیسا تیامن نیتضم
 )یسوم دفاع هی(ال ندهیموجود و آ تیها در وضعپهنه نیا يشهر

  رینظ یعموم يو فضاها رهایاز مس هاي حیاتی و حساسساختماندور نگه داشتن 
 یهمگان يشهر يو فضاها یاصل یانیشر هايراه
 یبانیحساس و مهم با مراکز پشت ،یاتیکز حمرا یامکان دسترس لیتسه 
 حساس و مهم ،یاتیبحران در مراکز ح طیدر شرا تیجمع هیامکان تخل لیتسه 

 ICT(1تدوین راهبردهاي توسعه دولت الکترونیک ( 

همزمان)، استفاده  ایو  يکالبد ،یتیتعداد و اندازه شهرها (به لحاظ جمع شیو افزا تیامروزه با رشد جمع

و  ییقضا ،یقاتیتحق ،يادار يهانظام هیو تحوالت شگرف در کل راتییباعث تغ یو اطالعات نینو يهاياز فناور

 یو مرجع اصل ریعنوان مدها بهيبه شهردار يفناور نیدامنه گسترش ا کهيطورشده است؛ به یحکومت

روزافزون مسائل  شیافزا تأثیر، تحت يشهر تیریارتباط مد نیا است. دهیهماهنگ کننده اداره امور شهر رس

حال  اجاتیاحت هیکل هیجهت ته يابرنامه هوشمندانه ازمندیشهر، ن نهیبه و مشکالت مرتبط با اداره مناسب و
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، موجبات کاهش داریپا غالب توسعه میپارادا يهاشهیاست تا همسو با اند نانیشهروندان و شهرنش ندهیو آ

طح دو درصد از س باًیتقر ترین سکونتگاه بشرعنوان مهمکه امروزه به ییشهرها شود. يمسائل و مشکالت شهر

 اسیاز مق زین یعیوس راتییاند و تغداده يجا را در خود ایدن يشهر تیدرصد از کل جمع 65و کره زمین 

در حال توسعه، سهم  ي، کشورهانیب نیدر ا. نموده است جادیا نیزم و پوشش يدر کاربر یتا جهان یمحل

به  2025سال ها در آن تیطوري که جمع دارند، یو سطح اشغال کره خاک تیجمع شیلحاظ افزا به ياعمده

 يهاگاهسکونت و خلق يشهر یکنترل نواح رقابلیباعث توسعه غ ندیفرا نیکه ا دینفر خواهد رس اردیلیم 4/4

نبوده و  يشهر هايزیرساختمتناسب با  کشورها، نیاز ا ياریدر بس یکنون ینیخواهد شد. شهرنش دیجد

 نرایمسائل، مد. این موجب گشته است را استمدارانیس نیو همچن يریزان شهرو برنامه رانیمدي مطالعه جد

ت دول ،یکیالکترون يمانند شهردار ینینو يکردهایاستفاده از رو را به فکر یو خصوص یهاي دولتسازمان

 مدرن و يهاافتیره نیا يایاز مزا يریگتا بتوانند با بهره انداخته است یکیهاي الکترون، سرویسیکیالکترون

 نیاز ا یکیبه مخاطبانشان ارائه دهند.  شتریب یسادگ کمتر و نهیخود را با هز يازهای، ننترنتیاستفاده از ا

ي ، شهردار، در ارتباط استکنندیرا طلب م یمختلف مخاطبان که خدمات متعدد و يها که با حجم باالسازمان

، نیزمي ، مسکن، کاربریعموم شیمرور در شهر، رفاه و آسا عبور و انیچون جر یمتنوع يهاکه در حوزه است

 يازهاین با ياگسترده فیبه ط دیشهروندان سروکار دارد، با باغیره و  ییربنای، فرهنگ، اقتصاد، تأسیسات زحیتفر

 و با توجه به لیدل نیهم به. مطلوب ارائه دهد تیفیبا ک یمتنوع گوناگون و در حال رشد شهروندان، خدمات

 تیریاز آنجا که مد در حال توسعه با آن روبرو هستند و يخصوصاً در کشورها که شهرها يادهیمشکالت عد

 ازهاین نیشدن ا است، عدم برآورده یعموم يازهاین يسر کیحاصل  ، خودهايو در رأس آن شهردار يشهر

مانند  یتیریمد و یارتباط نیهاي نوو استفاده از سیستم یابیدست مشکالت مذکور در اثر فقدان دیو تشد

ابع اتالف من و یعموم یتیو نارضا يشهر یاحتمال اخالل در زندگ شی، باعث افزااناتینمودن جر یکیالکترون

و واحد  کپارچهی تیریو مد ی، حکومت محليچون شهردار یمیمفاه توان گفت که. در مجموع میشودیم

، یکیالکترون يچون شهرداری تیریمد نیهاي نوکه استفاده از روش کنندیم دایمعنا پ گریکدیدر کنار  يشهر

 یکیالکترون کپارچهیمتمرکز و ی اطالعات يهابانک جادیبه ا تواندی، مداریتوسعه پا به آرمان بلند یکیضمن نزد

 و ی، ارتباط تعامليفساد ادار ، کاهشيهاي مختلف شهرداربخش یدر هماهنگ لیتسه ،يروزصورت شبانهبه

ها استدرخو يریگیامکان پ سرعت و نیشتریشهروندان، امکان رفع مشکالت آنان با ب و يشهردار نیمناسب ب

 عادالنه عی، توزيحضور شدن مراجعه شهر با کم کیشهروندان، کاهش تراف يسو از شنهاداتیو انتقادات و پ

با توجه به مقدمات مذکور، . انجامدیمردم ب تیمختلف جامعه و باالرفتن سطح رضا سطوح نیب يخدمات شهر
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که امروزه مورد  استآن  یتیریمد و يدر عرصه مطالعات شهر دی، از مباحث جدکیالکتروني مقوله شهردار

 دگاهیآن از د رتیجزئ یبه بررس قسمت نیآن برقرار است که در ا رامونیپ یمباحث مختلف توجه واقع شده و

 ياز کشورها ياریکه در بسي کردی، برخالف روکیالکترون ي. شهردارشودیپرداخته م عرصه نیپژوهشگران ا

، خودکار یمقامات و کارمندان دولت به انهی، عبارت از دادن راشودیمشاهده م انهیخاورم ویژهدر حال توسعه و به

هاي سایتوب جادیا ای تیوب سا يها روصرفاً ارائه اطالعات نهادها و وزارتخانه ای یمیقد يهاهیکردن رو

ها داده گاهیافزار، پاسخت ،نترنتی، اوتریاطالعات و ارتباطات، کامپ يفناور تر،ساده انی. به بستین ياوزارتخانه

. هستند يتکنولوژ نیا يهراز مظاهر و نمودهاي ظا یهمگ هانی. استیآن ن همراه و مانند یو ادوات ارتباط

 تیریومرج در مدعمل موجب بروز هرج اطالعات و ارتباطات است که در يبینانه از فناورکوتههمین درك 

 یاتاطالع يفناور ، عبارت است از استفاده ازکیالکترون يشهردار. مرتبط با آن شده است يکردهایرو و يشهر

در  بیشتر هرچه قیطر نیهاي مرتبط که از ادولت و ارگان، يشهردار ) براي متحول کردنICTی (و ارتباط

ي ریکارگ، دربرگیرنده توسعه و بهکیالکترون يشهردار رودسترس، کارآمد و پاسخگو باشند. از این

 عملکرد جامعه لیتسه يات الزم برارو مقر نیقوان ،هااستیس يو اجرا نیتدو زیو ن یاطالعات هايزیرساخت

 :است لیاست که دربرگیرنده موارد ذ تالیجیو د یاطالعات

 یو سازمان یبه اطالعات دولت هتر براي دسترسیب طیشرا جادیا -

 یتمقامات دول تعامل با يبه عموم مردم برا دنیبخش ییتوانا قیاز طر یو مدن يبهبود مشارکت شهروند -

 ياشبکه یارتباطات تعامل قیاز طر

 بهبود شفافیت قیاز طر یی بهترپاسخگو -

 هاي فسادها و کاهش فرصتفعالیتساختن  -

 محروم و ییهاي توسعه در مناطق روستافرصت جادیا -

، حذف فاصله و تیشفاف تیتقو قیاصالحات از طر انجام يبرا ي، از فناورکیالکترون يواقع شهردار در

، گذاردیم تأثیرآنان  یکه بر زندگ یاسیسي ندهایمشارکت در فرا يافراد برا يها و توانمندسازشکاف گرید

 .کندیاستفاده م

 یکیالکتروني شهردار -3-7-1

 فیخود را در حوزه وظا اطالعات، خدمات ياز فناور يریگاست که با بهره یسازمان ،یکیالکترون يشهردار

صورت خدمات به نی. ادهدیبه شهروندان ارائه م منیو ا یقابل دسترس ،عیصورت آسان، سر، بهيشهردار
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انجام  دیبا ریز فیوظای کیالکترون ي. در شهردارشودیارائه م نترنتیا یجهان شبکه قیاز طر شتریو ب يروزشبانه

 هايزیرساخت، گرید ياز سوی. ، تبادل اطالعات اجتماعنیاطالعات، ارائه خدمات آنالی روزرسانو به تأمین :شود

 :است ریبه شرح ز یکیالکترون يتوسعه شهردار يالزم برا

 یفرهنگ هايزیرساخت -3-7-1-1

آموزش شهروندان به همراه  اند وکه در ارتباط با پروژه يآموزش کارکنان شهردار متخصص، يروین تیترب

 غیره.و  غاتیسازي، تبلفرهنگ

 یمخابرات رساختیز -3-7-1-2

دان، شهرون يپرسرعت برا نترنتیقرار دادن ا اریو در اخت نترانتیو ا نترنتیاي نور بریشامل شبکه ف

 ها و ادارات.بنگاه

 يافزارنرم هايزیرساخت -3-7-1-3

و  یاطالعات ستمیس با سازيیکپارچه، کیو توسعه خدمات الکترون ندهایفرا مجدد یشامل مهندس

 .يشهردار یسایت رسموب و توسعه يکاربرد يافزارهانرم

 یحقوق هايزیرساخت -3-7-1-4

 يطرح شهردار کشور ياز شهرها يادیدر حال حاضر، در تعداد زو  است و مقررات نیکه شامل قوان

در ی نشده است، ول يسازادهیو پ یطور کامل طراحبه کی چیاست، اما در ه یتحت بررس یکیالکترون

اندازي مرکز داده، راه :مثل ییهااست و طرح يریگیپ در حال يشتریب تیامر با جد نیکشور ا يشهرهاکالن

، یکیالکترون وی، آرشيادار نویها، اتوماسطرح و کنترل تیری، مدي، پورتال شهرداریکیخدمات الکترون دفاتر

و کاوشگر شهر در آن صورت گرفته  يشهرداري هاسامانه تی، امنيو نوساز يشهرساز سازيیکپارچه سامانه

 ).9–3جدول ( است
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 ریزي توسعه شهرداري الکترونیکیرئوس کالن برنامه -9–3جدول 
 عنوان حوزه ردیف

 شهرداري الکترونیکي سازادهیپالزم براي  هايزیرساختریزي مطالعه و برنامه زیرساخت 1
 برنامه فرهنگی و توسعه نیروي انسانی آمادگی الکترونیکی 2
 پیشنهاد در مورد مراحل توسعه شهرداري الکترونیک مراحل توسعه 3
 برنامه توسعه دورکاري در شهرداري يدورکار 4
 برنامه توسعه آموزش الکترونیک در شهرداري آموزش 5
 توسعه تجارت الکترونیک در شهرداريبرنامه  تجارت الکترونیک 6
 برنامه توسعه تفریحی و سرگرمی مجازي سرگرمی 7
 پیشنهاد خدمات الکترونیکی براي توسعه شهرداري الکترونیکی خدمات الکترونیک 8
 ي مربوط به خدمات الکترونیکی شهرداري الکترونیکندهایفرآمهندسی مجدد  مهندسی مجدد 9

 برنامه توسعه استفاده از تلفن گویا و پیام کوتاه در شهرداري الکترونیک ي ارتباطیهاکانال 10
 طرح مدیریت دانش در شهرداري مدیریت دانش 11
 متداول مشتري مداري و شهروند گرایی در شهرداري الکترونیک هايچارچوبحرکت در سمت  شهروند گرایی 12
 ایجاد بستر قانونی برقراري شهرداري الکترونیکي و گذارقانونپیشنهاد در مورد  بستر قانونی 13

 یکیالکترون يشهردار يایمزا -3-7-1-5

، يتردد شهر يهانهیهز توان به کاهشمی یکیالکترون يطرح شهردار يسازادهیپي اقتصاد يایاز مزا

 لیهاي محدود و تسهسوخت در مصرف ییجو، صرفهیگسترش ارتباطات جهان جهیدر نت يگذارهیسرما شیافزا

شده شهروندان در  بودن ارائه خدمات اشاره کرد. کاهش زمان اتالف ساعته 24 به خاطر يانجام امور اقتصاد

ود اشتغال و بهب شی، افزاستیز طیمح یتر امکانات، کاهش آلودگعادالنه عی، عرضه بهتر خدمات، توزکیتراف

هر ش نیا یفرهنگ اثرات نیترمهم است. یکیالکترون يشهردار یاجتماع هاياز ویژگی يشهر داریپا تیریمد

انه کتابخ جادی، ايشهروندان، آموزش مجاز يبرا یکیالکترون اتینشر ، انتشارعیرسانی سرشامل اطالع زین

 کندیفرهنگ کمک م يرفاه و ارتقا شیاست که به افزاي نگرجهان ینوع جادیسواد و ا شی، افزایتالیجید

و  کیپرتراف يهاابانیخ بلند، يهاکه ساختمان يمثابه کالبدشهر به گریدی. کیالکترون يدرواقع، در شهردار

شهروندان و  انیاست که در آن تعامل م ي، بلکه شهرستی، نردیگیم محیطی را در برزیست يهایآلودگ

وندان شهري را برا یمطلوب یاجتماع طیاست که مح هیتعامالت دوسو نیو ا ابدییم يشتریب تیمسئوالن اهم

 يساالر شهروند سويبه یواقع راه دارد که در تیشهرها اهمکالن ویژه در موردموضوع به نی. اکندیم جادیا

 است. يشهر تیریدر مد

 کیالکترون يسازي شهردارضرورت پیاده -3-7-1-6

و  ياز فناور یناش یکه همگ آوردیفراهم م امر را نیتحقق ا يالزم برا يهانهی، زميمل متعدداعو
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اقدام  کینالکترو يشهردار جادیبه ا رندیناگزی دگیچیپ نیپاسخ به ا يها برات و دولتشدن بشر اس تردهیچیپ

 :اند ازعوامل عبارت نیا نیترمهم .کنند

 اطالعات يویژه فناورو به یدهاي جدرشد فناوري -3-7-1-6-1

، دیگویمورد م نیدر ا 1رشد است. قانون مورل در حا يصورت تصاعدو به ندهیبا نرخ فزا يامروزه فناور

شبکه به  کیرشد  زانی، مدیگویم زین 2کالف . قانون متشودیماه دو برابر م 18، هر هاانهیرا یمحاسبات قدرت

 يرهایمس دیگویم 3لدرزیگ ، قانونتیاست و در نهاوابسته کنندگان از آن شبکه دوم استفاده توان زانیم

 يسرعت رشد فناور ،دیآیفوق برم يهاگونه که از مثالمان. هشودیسه برابر م ماه، 12ها هر شبکه یارتباط

تأثیرات  زین يمانند شهردار یازجمله مؤسسات دولت هادهیپد یتمام امر در نیبوده و ا ادیز اریاطالعات بس

 داشته است. یشگرف

 اطالعات يفناور در بخش ياقتصاد يهابنگاه گذاريیهسرما -3-7-1-6-2

هاي بخش اند واطالعات اعمال کرده يفناور نهیرا در زم یکالن يهايگذارهیسرما ياقتصاد يهابنگاه

دولت،  خود و نیو کم کردن فاصله و شکاف ب یکنون طیشرا به يجهت پاسخگو زین يمانند شهردار یدولت

 خصوص است. نیگذاري در ااز سرمایه ریناگز

 استفاده از آن یعموم يریو فراگ نترنتیرشد ا -3-7-1-6-3
کنندگان از شهروندان است و شمار استفاده ياریبس در حال حاضر مورد استفاده يمجاز يو فضاها نترنتیا

مردم  يو بروز مسائل مختلف برا تیجمع شیافزا در کنار یژگیو نیاست. ا شیروز به روز در حال افزا زین از آن

و  نترنتیکارگیري از اضرورت بهروزمره،  یزندگ رامونیبا مشاغل و موضوعات پ ادیز يهايریدرگ مانند

 از یکیکه  يمانند شهردار يمختلف ادار ها و نهادهايارگان ياز سو يکار اناتینمودن جری کیالکترون

 .دینمایدوچندان م مردم است را يبرا یدولت ينهادها نیترکنندهپرمراجعه

 ياقتصاد يهاانتظارات شهروندان و بنگاه رییتغ -3-7-1-6-4
 رییطور روزافزون در حال تغارائه آن به تیفیک نحوه و زیمردم در مورد خدمات، محصوالت و نانتظارات 

يشهردار قیمگر از طر شودینم سریامر م نیباشد و ا ازهاین نیا يبتواند پاسخگو دیبا زین يشهردار است و

 .کیالکتروني ها

                                                   
1 Moor Law 
2 Metcalf Law 
3 Gilders Law 
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 از رقابت  یناش يشدن و فشارهای جهان -3-7-1-6-5
و  دارندبا هم  يدیگردشگران رقابت شد ، مشاغل و کارگران ماهر وهیجذب سرما يبرامختلف ي شهرها

 يشهردار سیمختلف را به تأس يشهرها ،شیمنظور فروش کاالها و خدمات خوبه زیشدن نی جهانیی از سو

 کند.می وادار کیالکترون

 سطح خدمات يارتقا در جهت کیالکترون يشهردار يراهکارها -3-7-1-6-6
به  لین يدر راستا شهروندان یزندگ تیفیسطح خدمات و ک يجهت ارتقا در دیبا کیالکترون يشهردار

 نیهایی که در افعالیت هیدر کل لیدل نیشده تالش کند. به هم انیب از ابعاد کی، در هرداریسمت توسعه پا

 در نظر گرفته شود؛ زین ریز يراهکارها دی، باردیگیراستا صورت م

 هابه آن یدسترس لیتسه و انینحوه ارائه خدمات به مشتر يسازساده -

 يساالري اداردیوان نیگزی، جايمداري که مشتر قیطر نیبه اطالعات از ا انیمشتر یدسترس لیتسه -

 .شود

 هاآن يازهایدر خصوص ن ییپاسخگو نیو تضم انیبه مشتر ییپاسخگو تیبهبود وضع -

هاي سیستم حذف و سازيیکپارچه قیطر از هانهیکاهش هز، وکار مؤسساتکسب يندهایفرا يسازساده -

 دیزا

 يو شهروندمدار یتیریمد نیهاي نوروش کارگیريبه قیاز طر تیخالق زانیم شیافزا -

 در جهان کیالکترون يشده شهردارادهیپ اتیتجرب -3-7-1-7

در حال ، با سرعت یشهرها و مراکز مهم جهانکالن ویژهجهان، به ياز شهرها ياریدر حال حاضر بس

، توانندیاست که م طیشرا نی. چرا که در اهستند کیالکترون يشهردار جادیملزومات ا يبه سمت برقرار حرکت

 يریوگجل زیآن ن یاز مسائل تبع ياری)، از بروز بسي(شهردار هاسازمان نیوآمد به ارفت يکاستن از حجم باال با

 يتمندیرضا زانیم نیقرار داده و همچن داریتوسعه پا ریمس انداز آن را درشهر و چشم بیترت نیکرده و بد

طه در رابی سه شهر مهم جهان اتیتجرب یبخش از پژوهش به بررس نیارتباط، ا نیداد. در ا شیرا افزا يشهروند

 )10–3جدول ( پردازدیم کیالکترون يبا شهردار
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 مقایسه سه شهرداري الکترونیکی در جهان -10–3جدول 
 تورنتو اتاوا لندن ابعاد مورد بررسی

ورزش، فرهنگ و تمدن، آموزش،  اجتماعی
 مسکن و شهرسازي، جامعه و مردم

مشترکین خدمات  -آموزش
 خدماتی به زبان فرانسه

ي تورنتو، مسکن و هایشگفتگردشگري، 
 استخدامی هايفرصتشهرسازي، 

، جلساتصورتمعرفی اعضاء،  معرفی اعضاء، جلسات و انتشارات شوراي شهر
 کمیته دائمی

ي هابرنامهمعرفی اعضاء بودجه شهر، 
 استراتژیک

اطالعات سفر، تهیه بلیت مسافر،  ونقلحمل
ي اقامتی و هامحلانواع سفر، 
 ونقل غیره، حملهارستوران

ونقل، حمل يهاگزارشآخرین 
ي، سواردوچرخهسفر،  هايچالش

 اتومبیل و غیره

، ترافیک، خدمات هاپارك، هاجادهاطالعات 
، RTISسیستم،  هايدوربینونقل، حمل

 رهاز دور و غیکنترل ترافیک اطالعات ترافیکی 
اقتصادي و  هايسیاست :شامل اقتصاد شهري

 تجارت
ي بلندمدت مالی تورنتو، هابرنامه :شامل اسناد مالی و بودجه شهر :شامل

 توسعه اقتصادي

 داریمفهوم توسعه پا -3-7-1-8

است  ياز رشد اقتصاد يدیجد ، بلکه مفهومستین ستیز طیحفاظت صرف از مح ،داریمنظور از توسعه پا

 و داریتوسعه پا. است دهیبرگز از افراد یتمام مردم جهان و نه تعداد کم يرا برا یزندگ که عدالت و امکانات

، یاسیس ،یتر از آن، وجوه اجتماعو مهم یطیمح يهاجنبه ، بلکهياقتصاد يها، نه فقط جنبهیتوسعه انسان

 ازهاین حداقل تأمین يهاجنبه نیترازجمله مهم .ردیگینظر م روابط متقابل عوامل مذکور را در زیآموزش و ن

 رشد حذف فقر، کاهش :توان بهدخالت دارد، می یزندگ تیفیدر ک ماًیکه مستق داریتوسعه پا ياجزا يبرا

 يرقرارب و ییتر، تمرکززداافتهی میو تعل تردهیدتر، آموزشسالمی منابع، داشتن مردم یمنطق عی، توزتیجمع

 ي اشاره نمود. رهاي آزاد تجاسیستم

 وکارکسب در حوزه  ICTتوسعه  -3-7-2

 وی آموزش علمی، گردشگري، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، هايفعالیت هیکل بر مشتمل حوزه ایندامنه 

 ارائهدر  تسهیل موجب اقتصادي و اجتماعی هايبخش سایر در اطالعات فناوري کاربرد. است...  و درمانی

 و عمومیترافیک  میزان کاهش و الکترونیک تجارت توسعه فناوري، انتشار تولید، هايهزینه کاهش خدمات،

 آن ازوکارها کسبکردن  مدار اطالعات عنوان تحت توانمی که شودیم زیست محیط آلودگی و انرژي مصرف

 الکترونیکی، موزشآ بازرگانی الکترونیکی، و تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی، بانکداري بر حوزه این. برد نام

 ازلمن و داشته تأکید هاي الکترونیکیدانشگاه و مجازي هايشرکت تشکیل کارآفرینی، دانش، مدیریت

 دهدیم پوشش راوکار هاي کسبفعالیتي سازشبکه و خانه در و دور راه از کار و چابک هايسازمان هوشمند،

 .نهاد ناموکارها کسب کردن پایه دانش را آن توانمی که
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 وکاردر حوزه کسب  ICTهدف توسعه  -3-7-2-1

 رب مبتنی اقتصادي فعاالن سازيبا چابک فراملی هايفرصت از گیريبهره و ملی وريبهره سطح ارتقاء •

 ايمنطقه اقتصاد اول جایگاه کسب اطالعات جهت فناوري

 هايشبکه گسترش و پذیريانعطاف ي،چابک ساز براي توانمندساز عنوانبه اطالعات فناوري کاربرد

 جاد نمودهای جنس و سن از فارغ را ايویژه شرایط کار، دفاتر ايشبکه پیوند و الکترونیکی و اطالعاتی ارتباطی،

 فیزیکی نیازمند ونقلحمل هايروش به اینکه بدون کنند، زندگی خود نظر مورد محل در توانندمی افراد و

 .داشت خواهد دنبال به را ملی وريبهره ارتقاء و هاهزینه کاهش طریق این از و باشند

 انرژي منابع در جوییصرفه موجب اقتصادي بخش و توزیعی تولیدي، هايفعالیت در هاشبکه از گیريبهره

 و کیفیت مدیریت ارتقاء و کار نیروي چابکی و یابدمی کاهش محیط بر فشار وسیلهبدین و شد خواهد

 دنبال هب پایداري بیشتري و ثبات اطمینان، عدم با توأم و پیچیده محیطی شرایط در هاسازمان پذیريانعطاف

 جوامع براي عصر فراصنعتی و نوظهوره حوز این در وکارکسب هايفرصت ایجاد دیگر، هدف. داشت خواهد

 .باشد منطقه پیشتاز کشورهاي هم مسیر این در تواندمی اسالمی ایران که است کرده تحصیل و جوان

 وکاردر حوزه کسب  ICTراهبردهاي توسعه  -3-7-2-2

 و صنعتی، خدماتی سازمانی، فرآیندهاي مجدد مهندسی و بازنگري وري،بهره افزایش کارآفرینی، تقویت

 وکاربکستوسعه که  همچنان. است حوزه این اساسی اهداف از یکی اطالعات ناوريه فگسترد کاربرد با تولیدي

 امکانی فافش رسانینظام اطالع گسترش و رقابتی هايفعالیتتوسعه  است؛ برخوردار اولویت از نیز الکترونیکی

 گذاريسرمایه امکان روزافزون جامعه، نیاز و هازیرساخت گسترش. بود خواهد ملی کارآفرینان براي مناسب

 .است نموده فراهم را هافعالیت این در جدید

 همس اخذ جهت رقابتی وکارمناسب کسب فضاي ایجاد و اطالعات فناوري از گیريبهره با کارآفرینی -الف

 .جهانی بازارهاي از مناسب

 با المللیبین و ملی سطح در خدمات محصوالت وعرضه  وکار،کسبتوسعه  براي مؤثر بسترسازي -

 .فناوري اطالعات از گیريبهره

 .اطالعات فناوري هايزیرساخت توسعه با الکترونیکی وکارکسب هايحوزه در کارآفرینی -

 .اطالعات از فناوري گیريبهره با وکارکسب هايشبکه و هاخوشهتوسعه  -

 .امعهج جنسی و سنی شرایط از فارغ شغل افراد انتخاب براي کار دفاتر جامعه شبکه پیوند و گسترش -
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 .و خدمات کاال تولید در اطالعات فناوري از استفاده با وريبهره افزایش -ب

 خدماتی و تولیدي واحدهاي در فناوري اطالعات کاربرد گسترش -

 .خدمات و کاال تولید نظام اطالعاتی يسازشفاف در اطالعات فناوري کارگیريبه -

 .بخشی و ملی وريبهره سطح ارتقاء در جهت اطالعات فناوري از يریگبهره با مناسب يبسترساز -

 منابع مصرف کاهش جهت دور راه از و کار اقتصادي هايفعالیت و هاشبکه گسترش جهت در تالش -

 .محیطی منابع بر و فشار ترافیک انرژي،

 .و باارزش پرحجم مبادالت سرعت افزایش در اطالعات فناوري کاربرد -

 .خارجی و داخلی ابعاد در "به مشتري بنگاه" و "بنگاه به بنگاه" ترکیبی بازارهاي تشکیل -

 .مرز بدون بازارهاي گسترش و در بازاریابی اطالعات فناوري از گیريبهره با خصوصی بخش تقویت -

 .اطالعات فناوري از استفاده با وکارکسب فرایندهاي يچابک ساز -ج

 .اطالعات فناوري کپارچهی بر کاربرد مبتنی وکارکسب فرایندهاي دهیسازمان و بازنگري -

 .وکارکسب جهت چابک سازي اطالعات فناوري بر مبتنی سازمانی معماري -

 .جامعه هاي اقتصاديبخش سایر و اطالعات فناوري بخش بین پیوند -

 .وکار الکترونیکیکسب به جامعه اطمینان و اعتماد قابلیت و سازيشفاف -د

 .الکترونیکی تجارت یکپارچه...  و ونقلحمل و تجاري بازرگانی، گمرکی، بانکی، مالی، نظام ایجاد -

 .الکترونیکی تجارت خصوص در ايبیمه نظام ایجاد -

 .مطمئن الکترونیکی هویت احراز و گواهی صدور نظام ایجاد -

 فناوري و بازار روندهاي از مستمر اطالع کسب -

 دولت در حوزه  ICTتوسعه  -3-7-3

عمومی،  خدمات ارائه نهیزم در حاکمیتی هاياولویت به اطالعات فناوري نهیزم در دولت فعالیتدامنه 

 افزاريو سخت افزارينرم هايزیرساخت گسترش و دولتی هايسازمان معماري گذاري،گذاري، سیاستقانون

 یالکترونیک امنیت فضاي برقراري و اطالعات فناوري از گیريبهره با دانش مدیریت. توسعه شودمی مربوط

 ایجاد و ملی نظام نوآوري استقرار الکترونیکی، دولت. توسعه دارد قرار حوزه این در کشور اطالعات تبادل

 در دولت بازنگري .است حوزه این در توجه مورد محورهاي دیگر از ارتباطی زیرساخت مادر هايشبکه

 و زمان کاهش و کارکنان دولت اطالعاتی سواد افزایش و ساختارها وها سازمان بازمهندسی و کاري فرآیندهاي
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 کننده،حمایت بسترساز، نیست؛ بلکه برداربهره دولت. گیردمی قرار حوزه این در نیز شهروندان به خدمات نهیهز

 جامعه آحادهمه  براي دسترسی هايایجادکننده فرصت و سالم هايرقابت چارچوب در ناظر و کنندههماهنگ

 است.

 دولت در حوزه  ICTهدف از توسعه  -3-7-3-1

 استانداردهاي سطح در نهادي و تنظیمات مطمئن و امن سخت) و (نرم هايزیرساخت نمودن فراهم -

 محوردانشجامعه  تحقق و دولت الکترونیک هب نیل منظوربه جهانی

 فراهم را عمومی رضایت بتواند تا است دولت اساسی اهداف از یکی محور،دانشجامعه  به دستیابی -

د بان پهناي با افزاريسخت هايزیرساخت آوردن فراهم. دهد ارتقاء را کشور یافتگیتوسعه سطح و آورد -

کاهش  و اداري نظام در تحول همچنین،. است حوزه این اهداف دیگر از امن و مطمئن ارزان، پرسرعت،

 و عمومی هايآگاهی افزایش. است گرفته قرار توجه مورد حوزه این در نیز اجتماعی ساالريدیوان

 ترشگس و خارجی و داخلی الکترونیکی فضاي مقتضیات با متناسب ملی یکپارچه برقراري مدیریت

 ] 14[است.  دولت اهداف دیگر از اطالعات فناوري فرهنگ کاربرد صحیح

 در حوزه دولت  ICTتوسعه  يراهبردها -3-7-3-2

 اطالعات متکی فناوري در تصدي و حاکمیت وظایف تفکیک بر حوزه این راهبردهاي اساسی گیريجهت

 ازاندچشم اهداف سند با متناسب پایه دانش جامعه و اطالعاتیجامعه  گیريشکل براي روزافزون تالش. است

 در تحول و سازمانی دولت ساختار بهبود. است راهبردها این در گیريجهت محورهاي دیگر از سالهبیست

 نیز اطالعات هاي فناوريتوانمندي و اجتماعی شرایط با متناسب الکترونیکی دولت تشکیل و موجود ساختار

 کالن هايگیريجهت اطالعات، از فناوري کاربرد بر مبتنی ملی، تحول مدیریت. است حوزه این انتظار مورد

 است. حوزه این راهبردهاي

 .اطالعات فناوري بر مبتنی کشور اداري تحول مدیریت -الف

 با متناسب کشور تقنینی) و (اجرایی، قضایی اداري نظام اصالح در اطالعات فناوري از گیريبهره -

 .کاغذ بدون هايسیستم گسترش و فضاي الکترونیکی مقتضیات

 تجه اطالعات در فناوري عملکرد هايتعیین شاخص با ارزیابی نظام طراحی و اجرایی هايبرنامه تدوین -

 .کشور بیست ساله اندازچشم تحقق اهداف

 .دولت الکترونیک تحقق جهت دولت کارکنان اطالعاتی سواد افزایش -
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 فراسازمانی با و هاسازمان بین ی،سازماندرون اطالعاتیجامعه  سازمانی ساختار و حکومت طراحی -

 .ارتباطات الکترونیکی

 کار محل و در خانه عمومی مدیریت اطالعات آسان بودن همگان دسترس در -

 .دولتی هايسازمان در اطالعات و دانش عالی مدیریت سازينهادینه -ب

 .)تقنینی و قضایی اجرایی،(اداري  هايدستگاه در اطالعات فناوري مدیریت جایگاه ارتقاء -

 وها مهارت دانش، گذارياشتراك جهت به سازمان سطح در دانش مدیریت سیستمتوسعه  و ایجاد -

 دولت کارکنان تجربیات

 .جامعه فراگیر گیريبراي بهره اطالعات تسهیل کننده فناوري و دهندهتوسعه قوانین تدوین -ج

 قدرت با متناسب اطالعات فناوري و کاربرد توسعه در تسریع و تسهیل جهت قوانین وضع و اصالح -

 .بازار کنترل

 .اطالعات فناوري حوزه نیاز مورد استانداردهاي تدوین -

 .آنعادالنه اختصاص  و رادیویی فرکانس صحیح مدیریت کیفیت گسترش -

 بخش خصوصی به ارتباطات و اطالعات هايفعالیت سپاريبرون ترویج -

 .کشور در و ارتباطات اطالعات فناوري يهانظام و هاسیستم یکپارچگی و استانداردسازي -د

 براي ملی داده هايپایگاه و و اختصاصی عمومی افزارهاينرم ها،سامانه استانداردسازي و یکپارچگی -

 .اطالعاتی منابع بهینه از استفاده و تعامل

 .هاآن صحیح اجراي بر و نظارت اطالعات حوزه فناوري استانداردهاي روزآمدسازي و تدوین -

 .باز متن/ آزاد افزارهاينرم از فراگیر استفاده و توسعه -

 .مؤثر و نهادي کارآمد تنظیمات با کشور در اطالعات فناوري نوآوري ملی نظام استقرار -ه

 .اطالعاتفناوري  ەهاي فعال کشور در حوزتهیه نگاشت نهادي سازمان -

 و.ایجاد نظام ارزیابی براي انجام تنظیمات نهادي نظام نوآوري  -

 عملکرد میان اجزاي نظام فناوري اطالعات سازي ارتباطات و هدایت ارتباطوظایف، هماهنگتنظیم  -

 .کشور اطالعات تبادل الکترونیکی فضاي امنیت نظام استقرار -و

 .کشور استقرار نظام مدیریت و راهبري امنیت فضاي تبادل اطالعات -
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 .تاطالعافناوري  ۀ استانداردسازي محصوالت و سازوکار امنیت حوز -

 .توسعه و تقویت صنعت بومی امنیت فناوري اطالعات -

 فناوري اطالعات کشور ۀ ایجاد نظام پیشگیري و مقابله با تهدیدات مختلف در حوز -

 هاي پرسرعت و کارآمدسهولت ایمنی و امنیت جهت شبکه -

 جامعه آحاد دسترسی ارزان براي مطمئن و امن ارتباطی زیرساخت مادر هايشبکه ایجاد -ز

 .کشور سطح اطالعات در فناوري نیاز مورد مادر ارتباطی یکپارچهشبکه  ایجاد -

 مکان ره و زمان هر در کشور سراسر در و پایدار امن کیفیت، با دسترسی براي اینترنت ملی شبکه ایجاد -

 .هر شخص براي

 .فناوري اطالعات و ارتباطات ملی شبکه یکپارچه مدیریت نظام ایجاد -

 اهمراه ب یکپارچگی، تحقق راستاي ارتباطی در هايزیرساخت نیاز مورد افزارهاينرم تقویت و توسعه -

 .آن پایداري و امنیت

 .کاربران شبکه براي امنیت تضمین و نظارتی و حقوقی محیط بهبود و ارتقاء -

 ارتباطات و اطالعات فناوري هايزیرساختفراگیر  و هماهنگتوسعه  جهت حمایت و ترغیب تشویق، -

 .کشور سراسر در

 ] 14[اطالعاتی جامعه تحقق  براي حیاتی داده هايپایگاه و مراکزتوسعه  و تقویت -

 بندي راهبردهاي توسعه دولت الکترونیکجمع -3-7-4

 11–3جدول هاي مختلف مربوط به توسعه دولت الکترونیک، در پس از بررسی کامل راهبردها و جنبه

ها اجرایی این بخش صورت گرفته است. ذکر این نکته الزم است که بندي بر روي راهبردها و سیاستجمع

ونقل است و تنها مطالعات طرح جامع ابزار بررسی و ارزیابی عمده راهبردهاي عنوان شده خارج از حوزه حمل

 بررسی شده است. 9-5دهد که در بند راهبردها را در اختیار قرار می این
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 راهبردهاي توسعه دولت الکترونیک -11–3جدول 
 سیاست اجرایی راهبرد

 ياز فناور يریگبا بهره ینیکارآفر
 اطالعات

 وکار، عرضه محصوالت و خدمات در سطح توسعه کسب يمؤثر برا يبسترساز
 اطالعات. ياز فناور يریگبا بهره یالمللنیو ب یمل
 ياورفن هايزیرساختبا توسعه  یکیوکار الکترونکسب يهادر حوزه ینیکارآفر 

 اطالعات
 اطالعات ياز فناور يریگوکار با بهرهکسب يهاها و شبکهتوسعه خوشه 

با استفاده از  يوربهره شیافزا
کاال و  دیاطالعات در تول يفناور

 خدمات

 یو خدمات يدیتول ياطالعات در واحدها يگسترش کاربرد فناور 
 کاال و خدمات دیتول ینظام اطالعات يسازاطالعات در شفاف يفناور يریکارگبه 
 و کار از راه دور جهت  ياقتصاد يهاتیها و فعالتالش در جهت گسترش شبکه

 یطیو فشار بر منابع مح کیتراف ،يکاهش مصرف منابع انرژ
 رش و گست یابیاطالعات در بازار ياز فناور يریگبا بهره یبخش خصوص تیتقو

 بدون مرز يبازارها

ا وکار بکسب يندهایفرا يچابک ساز
 اطالعات ياستفاده از فناور

 يناورف کپارچهیبر کاربرد  یوکار مبتنکسب يندهایفرا یدهو سازمان يبازنگر 
 اطالعات

 جامعه ياقتصاد يهابخش ریاطالعات و سا يبخش فناور نیب وندیپ 

 یکشور مبتن يتحول ادار تیریمد
 اطالعات يبر فناور

 ینیو تقن ییقضا ،یی(اجرا ياطالعات در اصالح نظام ادار ياز فناور يریگبهره (
 بدون کاغذ ياهستمیو گسترش س یکیالکترون يفضا اتیکشور متناسب با مقتض

 عملکرد يهاشاخص نییبا تع یابینظام ارز یو طراح ییاجرا يهابرنامه نیتدو 
 اطالعات يفناور

 در خانه و محل کار یعموم تیریدر دسترس همگان بودن آسان اطالعات مد 

 شهر هوشمند هايزیرساختتوسعه 
  اطالعات و ارتباطات يفناور افزارينرمو  يافزارسخت هايزیرساختتوسعه 
 به شهروندان يرحضوریو غ یکیتوسعه خدمات الکترون 
 يآمار و اطالعات شهردار یسامانده 

 لیدهنده و تسهتوسعه نیقوان نیتدو
 ياطالعات برا يکننده فناور

 جامعه ریفراگ يریگبهره

 عات اطال يدر توسعه و کاربرد فناور عیو تسر لیجهت تسه نیاصالح و وضع قوان
 متناسب با قدرت کنترل بازار

 اطالعات يحوزه فناور ازیمورد ن ياستانداردها نیتدو 
 یاطالعات و ارتباطات به بخش خصوص يهاتیفعال يسپاربرون جیترو 

 يفضا تیاستقرار نظام امن
 تبادل اطالعات یکیالکترون

 تبادل اطالعات کشور يضاف تیامن يو راهبر تیریاستقرار نظام مد 
 اطالعات يفناور هحوز تیمحصوالت و سازوکار امن ياستانداردساز 
 پرسرعت و کارآمد يهاجهت شبکه تیو امن یمنیسهولت ا 

 ونقل همگانیتدوین راهبردهاي توسعه حمل 

است و از سوي  اثرگذارترین عناصر ساختاري بر توسعه شهرها عنوان یکی از مهمونقل بهامروزه حمل

ونقل همگانی به . در این میان، حملگذاردیم تأثیري ترابري هاسامانهو  هاشبکهدیگر گسترش شهرها نیز بر 

را دستخوش تغییر نماید،  شهرهاکلیت  تروسیعدر مقیاسی  تواندیم ترگستردهدلیل حجم و ظرفیت کارکردي 

 بنابراین نیازمند توجه بیشتري است.

ي همگانی شهري هستند. در جهتهاونقلحملونقل، حمل هايسیستم زیرمجموعهترین امروزه مهم
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سوي گیري اکثر کشورهاي صنعتی و پیشرفته جهان در حل معضل ترافیک شهري و حومه، رو آوري به

ي هاتیوبمطلپذیرفته شده است و تالش در جهت افزایش  انکارغیرقابلعنوان یک اصل ونقل همگانی بهحمل

ل ونقحمل هايسیستمبررسی عملکرد  هايشاخصونقل همگانی از طریق انتخاب ي حملهاسامانهاستفاده از 

 ونقل همگانی توسط افراد جامعهحمل هايسیستمکارگیري ي بههازهیانگدر ارتقاء  مؤثرعنوان گامی همگانی به

 مطرح هستند.

 یونقل همگانهاي بخش حملسیاست -3-8-1

ونقل ، همچنان سهم بخش حملالتیو بهبود تسه یونقل همگانهاي حملگسترش سیستمبا وجود 

 ییکارا شیافزا يبرا يمتعدد يمحدود بوده و همواره راهکارها يروزانه داخل شهر يهاییاز جابجای همگان

مل . عواشوندیکار برده م شده و به شنهادیپ یونقل شخصحمل ستمیاز س نیها و جذب مسافرسیستم نیا

ها نآ انیباشند که از م رگذاریتأث یهاي مختلف همگانکاهش سهم سیستم ای شیبر افزا توانندیمي متعدد

 نهیو هز یها، دسترس، گسترش شبکه آزادراهی، توپوگرافیخودروهاي شخص تیمالک زانی، متیجمع تراکم

و  ونقلحمل ستمیس يزیو تم یمنی، اهی، نرخ کراسیو تواتر سرو یونقل همگان، محدوده شبکه حملنگیپارک

 نشده طور واضح مشخصها بهآن نیفاکتورها و تعامل ب نیا ینسب تی. اما اهمکنندیم يباز ینقش مهم رهیغ

 و مباحث مربوط به یونقل همگانهاي حملعوامل در سیاست نیا ینسب تأثیردرك  حالنیا است. با

فر به محل س يشهرها برا نیساکن دارند. يدیا نقش کلهو توسعه سیستم يگذارمتیو ق ستمیگذاري سسرمایه

، دوچرخه، انجام یشخص ي، خودرویهمگان ونقلهاي حملمقاصد از سرویس گریو د دیکار، مدرسه، مراکز خر

 تمسیاستفاده از س حیعلت ترج صیتشخ انیم نیا . درکنندیونقل استفاده محمل يهاگونه گرید ایروي و پیاده

ونقل سهم بخش حمل شیهاي افزاروش افتنی يبراي دیها، نکته کلگونه گرینسبت به د یونقل همگانحمل

 است. یهمگان

 یاد، راحتاعتم تیسرعت، قابل :اند ازهستند عبارت رگذاریسفر تأث وهیکه در انتخاب ش يدیکل يفاکتورها

 دهندیفاکتورها م نیاز ا کیبه هر  یمتفاوت تیهاي مختلف جامعه، درجه اهم. بخشنهیو هز یآسودگ سفر،

 یبرخ نی. عالوه بر ااست یاتیح اریشهر، در جذب مسافر بس کیفاکتورها در  نیا تیاولو زانیدرك م جهینت در

سترس د در نی. همچنستندیاز سفرها ممکن ن یبرخ يبرا ایدر دسترس نبوده و  یراحتونقل بهحمل يهااز گونه

قسمت  نیدر ا .استو مقصد سفرها  مبدأ تیموقعوابسته به اریقل بسونمختلف حمل يهاگونه تیبودن و جذاب

ت. شده اس انیب ایدن ياز کشورها یبرخ یونقل همگانهاي مربوط به حملمختصر از سیاست ياخچهیابتدا تار
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از مجموعه  یکلي بنددسته کیابتدا  یونقل همگانسهم حمل شیافزا يراهکارها یمنظور بررسدر ادامه به

خش در ب یتیریمد هاي کالن، سیاستيبنددسته نیاقدامات قابل انجام ارائه شده است؛ سپس با توجه به ا

انجام گرفته در  يزیرموجود با توجه به برنامه ياز راهکارها کیهر  انیم نیاند. در اونقل مشخص شدهحمل

استفاده از  زانیکه بر میی هاعوامل و شاخص یرفچند دسته مذکور قرار خواهند گرفت. در ادامه به مع ای کی

 تیمنظور بهبود وضععوامل و به نیهستند پرداخته شده است. با توجه به ا رگذاریتأث یونقل همگانحمل

 نینمود. ا شنهادیجامع پي بنددسته کیهاي قابل ارائه را در توان راهکارها و سیاستمی یونقل همگانحمل

د. ارائه خواهند ش یهمگان ونقلهاي مختلف حملسازمان يبر رو نیشیمطالعات پ یبا توجه به بررس هااستیس

 یرتأثهاي گرداننده هستند اما هاي دولت که خارج از محدوده کنترل سازمانسیاست زیقسمت ن نیا يدر انتها

 است. دهعنوان ش دارند، یونقل همگاناستفاده از حمل زانیو غیرمستقیم بر م میمستق

 خچهیتار -3-8-2

 هاي کوتاه و بلندمدت جهتو سیاست يراهبرد يها، برنامهایدن ياز کشورها ياریدور در بس يهااز سال

 و یونقل همگانسهم حمل شیجهت افزا هااستیس نیشده است. ا نیتدو یونقل همگانبهبود و توسعه حمل

 مانند کانادا، ایدن ياز کشورها یقسمت، تجارب برخ نی. در اشودیبخش ارائه م نیا هايزیرساخت تیتقو

 .خواهند شد یبررس یونقل همگانگذاري در بخش حملسیاست نهیدر زم کایو آمر ایاسترال

 کانادا -3-8-2-1

ی سمر یونقل همگانحمل استیچارچوب س کیکشور، کانادا  نیبا توجه به متون و اسناد منتشر شده در ا

 :است ریبه شرح ز نهیزم نیها در اهاي آناز سیاست یبرخ حالنیندارد. باا

 به اهداف دولت یابیتمرکز دارد که باعث دست ییهااستیبخش بر س نیدر ا هاگذاريدر کانادا سرمایه

. است تیامن شیو افزا ستیز طی، حفظ محياقتصاد تیرشد و حما هااستیس نی. ازجمله اشودیفدرال م

 غیرقابل یاتیاعتبار مال یونقل همگانحمل يهانهیکاهش هز يدولت برا 2006 يجوال 1عنوان مثال در به

 ت،غیرقابل استرداد اس یاتیصورت اعتبار مالبه ارانهی نیکه ا ییارائه کرد. از آنجا ییاسترداد به افراد کانادا

 يرو هاگذاريسرمایه نیا گریبخش د .شودیبپردازند کسر م دیسال با انیکه افراد در پا یاتیمال ياز رو نیبنابرا

ونقل به اسم مرکز توسعه حمل یسازمان توسط قاتیتحق نیاست. ا یونقل همگانو توسعه حمل قیبخش تحق

 ها است.پروژه تیریریزي و مدسازمان برنامه نیا گرید فی. از وظاردیپذیانجام م

 ایهاي تک سیاست يازسو هماهنگ هیارائه توسعه، توص فهیگذاري وظکشور گروه سیاست نیدر ا



  

 

 

 

 156صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 راهبردها و راهکارها -3

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401آبان ماه  18 01

 

 را بر عهده دارد. یچندوجه

 در کانادا با بخش یونقل همگانهاي حملاز سیستم ياریاست که بس نیا تیازجمله نکات حائز اهم

، یاتیعملي هانهیبه کاهش هز تواندیم ينوع همکار نی. اشوندیها اداره مقرارداد دارند و توسط آن یخصوص

 .منجر شود یاتیعملبهبود بازده و کاهش خطرات 

 ایاسترال -3-8-2-2

 با شهر اصفهان برابر است. بر اساس باً یآن تقر تیبوده و جمع ایاسترال تیشهر پر جمع نیشهر پرت چهارم

 گرفته آن در نظر يبرا یونقل همگانحمل نهیدر زم ییهااستیشهر، س نیونقل احمل 2031انداز گزارش چشم

 :تندهس ریها به شرح زاز آن یشده است که برخ

 يدر ساعات کار رییساعت اوج، تغ هیدر نرخ کرا رییشامل تغ استیس نیا :تقاضا در زمان اوج تیریمد -

 است. لیقب نیاز ا يها و مدارس و موارداداره

 نهیو بازگرداندن هز هیهاي کرااعمال سیاست -

 به آن تیو اولو یونقل همگانحمل يرهایمس سیتأس يالزم برا اراتیاخت جادیا -

 يشبکه قطار سبک شهر جادیمانند ا :گرا تحول يهاپروژه توجه به -

 کیدر مراکز استراتژ نگیگذاري پارکو قیمت صی، تخصتأمین -

 HOVي اتوبوس با حجم کمتر جهت استفاده خودروها یاستفاده از خطوط اختصاص -

 کایآمر -3-8-2-3

شد که  نیشهر تدو 12 يبرا یونقل همگانحمل يبرنامه راهبرد کی کایدر کشور آمر 2007در سال 

 يبرا یو اقدامات هااستیفاز مشخص شد که در هر فاز س 3برنامه  نیاست. در ا 2020انداز آن تا سال چشم

 :است ریبه شرح ز هااستیس نیاز ا ياشده است. خالصهتعیین یونقل همگانحمل

 یستیکاتال يهاو طرح یابیشتاب به باز :)2007 -2010فاز اول (

 یلیناوگان ر یابیبازشتاب به  -

 دیجد يرهایدر مس یها به بخش خصوصاتوبوس يواگذار يمناقصات برا يبرگزار -

 یونقل همگاندر حمل تیو امن یمنیا شیافزا -

 هایتاکس يگذاري مجدد روسرمایه -

 یو اتوبوس یلیر عیونقل سرحمل یاساس يدورهایدر ساخت کر عیتسر -
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 ییروستا ياارانهیارائه خدمات  -

 یشخص خودروي تیریمد -

 نقاط دور يبرا یونقل همگانو حمل هایتاکس سیسرو سازيیکپارچه -

 هیپا يهاارتقاء و ارائه شبکه :)2010 -2014فاز دوم (

 BRT مترو و یباال با شبکه اصل تیبا اولو يدورهایگسترش کر -

 یشخص يو استفاده از عوامل بازدارنده جهت استفاده از خودرو تیمحدود -

 ITS و مراکز کنترل هیکرا ستمیس سازيیکپارچه -

 قابل دسترس يهاو حفظ شبکه شبردیپ :)2014 -2020فاز سوم (

 در کلیه مناطق BRTپوشش کامل خدمات مترو و  -

 يخودروها يگذاري براقیمت قیاز طر يموتور ریو غ یونقل همگانگذاري در بخش حملسرمایه -

 نگیاستفاده کننده از جاده و پارک یشخص -

 یونقل همگانحمل تیحما يبرا نیگیرانه استفاده از زمسختاقدامات  -

 ياهیو کرا یکیزیکامل ف یکپارچگی -

 مشترك گریکدیبا  هااستیس نیاز ا یبرخ شودیمشاهده م کایو آمر ایسه کشور کانادا، استرال یبا بررس

 :قرار داد ریهاي زبندي کرد و در بخشتوان دستهرا می هااستیس نیا یتمام یطور کلهستند. به

 و مطالعه قیتحق -

 ستمیموجود س تیتوسعه و گسترش وضع -

 دیجد هايزیرساختاندازي خطوط و ساخت راه -

 یتیریو مد یهاي مالسیاست -

 .است يسازیخصوص استی، سشودیصورت مشترك مشاهده مکه در سه کشور به ییهااستیازجمله س

 خدمات را ارائه نیکم، بهتر نهیبر آن دارد تا با هز یخود سع در نظر گرفتن منافع لیبه دل یبخش خصوص

 ه وشد جادیبا هدف بهبود خدمات ا یرقابت يفضا کی نیرا به سمت خود جذب کند. بنابرا نیکرده و مسافر

 .شودیم یونقل همگانباعث رشد حمل
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 در سطح کالن یونقل همگانهاي بخش حملبندي سیاستدسته -3-8-3

یآن م ییو کارا یونقل همگاناستفاده از حمل شیکه منجر به افزا یتوان مجموعه اقداماتمی یطور کلبه

ده ش آن پرداخته یعنوان شده و در ادامه به بررس ریبندي که در زدسته نیرا در چند دسته خالصه کرد. ا شود

 یمعرف هاي بعدقسمت که در یونقل همگانسهم حمل شیافزا ياست، در سطح کالن قرار گرفته و راهکارها

 .شودیخواهند شد را شامل م

 موجود ستمیس يبرا داریو پا یکاف هیسرما تأمین -1

 :ونقل شدتوان باعث گسترش شبکه حملمی ریکه از دو راه ز ستمیرشد س يگذاري براسرمایه -2

 هاي موجودسرویس شیافزا -

 دیهاي جدسرویس ياجرا -

 یونقل همگانبخش حمل تیظرف شیافزا يبرا مدتیطوالن کیبرنامه استراتژ کیتوسعه  -3

 متناسب با آن طیبر رفتار سفر افراد و بهبود شرا رگذاریعوامل تأث نییتع -4

 موجود ستمیگذاري در سسرمایه -3-8-3-1

هاي موجود است که دربرگیرنده حفظ سیستم يبرا داریو پا یکاف هیسرما تأمینشامل  استیس نیا

ها و ارتقاء به منظور اصالح سیستمبوده و به مدتیطوالن یاصل يهاهیو سرما انهیسال يعملکرد يهاهیسرما

 ستمیاستفاده موجود از س زانیموجب حفظ م یگذاري کاف. سرمایهشوندیخوب استفاده م تیوضع کی

اما لزوماً سهم هر  شودیاند مشدهها پوشش دادهکه در حال حاضر توسط آن یدر مناطق یونقل همگانحمل

 از یشخص يبه خودروها نیآوردن مسافر ياز رو يریامر با جلوگ نی. اداردیثابت نگه نم ها رااز گونه کی

 یگانهم ونقلسهم بخش حمل شیافزا يشالوده الزم برا گریکرده و از طرف د يریجلوگ ندهیآال يگازها شیافزا

یم تأمین هاي موجودکنندگان از سرویساستفاده یجیتدر شیافزا يبرا یشالوده، اساس نی. ادینمایرا حفظ م

 يهاخودرو با ينسبت به کل سفرها ایطور مطلق و کنندگان، چه بهقابل توجه استفاده شی. اگرچه افزاکند

 ممکن نیست. گریاقدامات د ابی، در غتیجمع ای یشخص

 از دیبا یونقل همگانهاي حملکه سیستم سازدیمشخص م نیموجود همچن ستمیگذاري در سسرمایه

ناوگان،  در یمنیهاي مربوط به ابا ارتقاء ویژگی یمنی، بهره ببرند. بهبود اییکارا شیمنظور افزابه ییهاتیموقع

مانند  نیمسافر ها و داخل ناوگان و بهبود امکاناتدر ایستگاه نیمسافر يبرا تیحس امن جادیبا ا تیبهبود امن

توان است که می ییراهکارها مناسب ازجمله یونقل با امکانات رفاهمراکز حمل جادیو ا هاستگاهیا تیفیبهبود ک

 بخش اتخاذ کرد. نیهاي ادر سیاست
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 ستمیرشد س يگذاري براسرمایه -3-8-3-2

 سیسرو کیدر درجه اول  یونقل همگانکه حمل سازدیمشخص م ستمیرشد س يگذاري براسرمایه

 حیهاي صحوابسته به استفاده از روش یونقل همگانحمل ياهسیها و سروسیستم يداریبوده، و پا یهمگان

 .است نیجذب و حفظ مسافر يونقل برابخش حمل هیو استفاده معقول از سرما یتیریمد

 . دراست یاتیح اریبس یافراد در اقتصاد در حال ظهور فعل يمؤثر و کارا یی، جابجاتیجمع شیبا افزا

 هاندهیآال زانیتوان شاهد کاهش مباال، می تیونقل با ظرفحمل يهامؤثر و استفاده مناسب از گونه تأمینصورت 

 جادیا يبرا رهایمس نیو اتصال ب یتراکم کاف جادیکه سبب ا یو اقدامات نیزم يتوسعه کاربر يهابود. برنامه

 دارند. میا نسبت مستقهسرویس نیاستفاده از ا شیبا افزا شوندیونقل مؤثر مهاي حملسرویس

 تراکم نیشتریبزرگ با ب يدر مناطق شهر شتری، بياحومه ای یهاي محلرشد استفاده از سرویس لیپتانس

 ونقلملح ستمیس نیترتیفیو با ک نتریصرفهتوان مؤثرترین، مقرون بهمناطق می نیوجود دارد. در ا تیجمع

، BRT ثابت ازجمله ریبا مس يهارا به خود جذب کند ارائه نمود که شامل گونه نیمسافر تواندیکه م یهمگان

 .هستند یلیعبور و ر تیاولو يخطوط دارا

که  یتیجمع يجذاب برا سیسرو تأمینشهر و  یفعل نیبهتر به ساکن سیارائه سرو يگذاري براسرمایه

 . انجاماست يمراکز فعال، ضرور گریو د يساکن خواهند شد، مناطق کار یدر مناطق مسکون ندهیآ در

 و یونقل همگانهاي حملقابل توجه استفاده از سرویس شیگذاري مناسب و هوشمندانه باعث افزاسرمایه

 ها خواهد شد.سرویس نیانجام شده توسط ا ينسبت کل سفرها

 یشیاند از افزا، قابل انجام هستند که عبارتسیمنظور توسعه سروبه یاساس يهاگذاريدو نوع از سرمایه

ی لهاي فعکامالً در محدوده دارایی ایصورت گسترده و ممکن است به سیسرو یشی. توسعه افزاکیاستراتژ و

 ي؛ مانند اضافه کردن تعداداستنسبتاً کم  ییهاسیسرو نیشروع چن يبرا یاساس يهانهیانجام شود. هز

 و بازده ییهاي نسبتاً ارزان بوده و باعث بهبود کاراکه ازجمله روش ستمیس یشیاتوبوس به ناوگان. بهبود افزا

 ناضافه کرد :اند ازعبارت ستمیاز توسعه و بهبود س ییها. نمونهرندیگیدسته قرار م نی، در اشوندیونقل محمل

 زین سیسرو تیفیبهبود سرفاصله (که باعث بهبود ک ای یکاهش شلوغ يموجود برا ریمس کیاتوبوس به 

 ها وزودتر در صبح سی، ارائه سروالتیدر تعط سی(اضافه کردن سرو ستمیس تیمدت فعال شی)، افزادشویم

 جادیا، تر اتوبوسهاي سریعارائه سرویس يهوشمند برا یکیهاي ترافچراغ يها)، نصب تکنولوژدر شب رترید

. نیجذب مسافر شیو افزا نیکاهش زمان سفر مسافر يشلوغ برا يدورهایعبور اتوبوس در کر يخطوط مجزا برا

توجه  قابل انیجر در هیسرما زیو ن سیاندازي سروراه يبرا یاضاف هیسرما ازمندین سیسرو کیتوسعه استراتژ
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بل تعداد قا ازمندین که يدیهاي جدسرویس :اند ازدسته عبارت نیاز ا ییها. نمونهاست سیسرو تیفعال يبرا

داراي مسیر  شدهخطوط توسعه داده ای دیهاي جدهستند، سرویس دینسل جد زاتیو تجهاز ناوگان  یتوجه

اي هکردن سرویسیا منابع نیروي جدید براي ناوگان ریلی، الکتریکی  هاواگن، ریلی)، BRTثابت (اتوبوس، 

اتوبوس  ای یلیر ونقلسوار که توسط حملپارك التیاز تسه يدیجد يهاشبکه نیو همچن یزلید یلیر

 .شوندیم یدهسیسرو

ي شده باشند تا اجرا يزیرموجود و برنامه طیمتناسب با مح دیونقل بابخش حمل يهاگذاريتمام سرمایه

 ممکن دیهاي جدسرویس جادیو ا ستمی. بهبود و توسعه سندینما نیونقل هوشمند را تضمهاي حملروش

 :ردیانجام گ ریاست به طرق ز

و  زاتیتجه کردن زهیها، مدرناز سرویس يشتریب يهاهاي موجود با ارائه ساعتسرویستوسعه و بهبود  -

 هیکرا افتیدر ستمیس ي، اجرايبعد لهیوس دنیاعالم زمان رس ستمیو توسعه س جادی، االتیتسه

 سوار)ها (ازجمله پاركگونه نیو بهبود اتصال ب یکیالکترون

 هاي پاسخگو به تقاضاساتوبوس و سروی یهاي سنتسیستم روزرسانیبه -

 BRT توسعه خطوط -

 LRT توسعه خطوط -

 ايو حومه نیسنگ یلیتوسعه خطوط ر -

 قلوناستفاده از حمل شیمنظور افزابه یتوسط بخش خصوص ییهابرنامه ياجرا يالزم برا نهیزم جادیا -

 یهمگان

 ونقلدر شبکه حمل HOV هايو سیستم خطوط سازيیکپارچهو  جادیا -

انند می ونقل همگانمربوط به معابر ازجمله توسعه شبکه خطوط سازگار با حمل يهابرنامه لیاجرا و تکم -

 رو و دوچرخهپیاده

 ها مانند احداثاز آن یبرخ انیم نی. در اهستندقسمت قابل اجرا  نیهاي بحث شده در اسیاست یتمام

 مانند گرید یدارند. برخ ییباال ییااجر يهانهیبلندمدت هستند و هز يزیربرنامه ازمندی، ندیجد یلیخطوط ر

گذاري کمتري هستند و سرعت اجراي باالتري دارند. بنابراین با توجه به نیازمند سرمایه BRTتوسعه خطوط 

 را جهت اجرا برگزید. هااستیسی از این یک ناتومیبازه زمانی مورد نظر و توان هزینه کردن، 
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 مدتیطوالن کیاستراتژ يهاتوسعه برنامه -3-8-3-3

 هاي مناسب در بخشانجام سیاست يبرا مدتیبرنامه طوالن کیو تقاضا اتخاذ  تیبا توجه به رشد جمع

 دوره کیدر طول  یونقل همگاندر بخش حمل یاساس راتییتغ جادی. از آنجا که ااست یاتیح يونقل امرحمل

 شیهمگام با افزا هاعه سرویسدار، عالوه بر توسبرنامه مدون و هدف کیطبق  دیمدت قابل اجرا نیست باکوتاه

ؤثر م یشخص يخودروها از نیرا که در جذب مسافر ییهااستیرا برطرف نموده و س ستمیتقاضا، نقاط ضعف س

 ازیتوسعه مورد ن زانیم نییو تع یونقل همگانهاي مختلف حملسیستم سازيیکپارچهنمود.  ادهیهستند پ

 يمنظور اجراالزم به رساختیز تأمین يبرا يزیربرنامه زیو ن نیمدت مع کیهاي موجود در طول سیستم

 .هستند مدتطوالنیهاي سیاست نیازجمله ا دیجد التیها و تسهسیستم

 متناسب با آن طیبر رفتار سفر افراد و بهبود شرا رگذاریعوامل تأث نییتع -3-8-3-4

 يشتریبه سهم ب یابیمنظور دستبه یشخص يبا خودروها یونقل همگانحمل زیآمتیمنظور رقابت موفقبه

 ونقلونقل قابل رقابت باشند تا انتخاب حملدو گونه حمل نیدر ا یو راحت نهیهز يارهایمع ستیبایسفرها، م از

 رقابت مربوط به ارائه کننده نیاز ا یباشد. بخش یانتخاب منطق کی نیاز مسافر یبخش اعظم يبرا یهمگان

ونقل تحت کنترل گردانندگان، استفاده از حمل يه با بهبود اجزاک یاست تا انتظارات کاربران یونقل همگانحمل

مقصد  و مبدأ نیشامل وجود ارتباط کامل ب تواندیم یاقدامات نی، برآورده سازد. چندهندیم حیرا ترج یهمگان

 یراحت ، برخورد خوب رانندگان،یمنیموقع، ا، عملکرد بهیونقل همگانهاي حملمورد نظر توسط سرویس

 یهمگان ونقلکه حملی عوامل خارج نیتعادل ب رییرقابت، تغ نیاز ا يگریباشد. بخش د غیرهاستفاده و 

ه بر ک یعوامل خارج .است رگذاریونقل هر فرد تأثدهد است که بر انتخاب گونه حمل رییتغ تواندیتنهایی نمبه

 :ستدیموارد ن نیمحدود به ا هستند اما ریهستند شامل موارد ز رگذاریونقل تأثسفر و انتخاب گونه حمل يتقاضا

 نیمختلط زم ي، شامل تراکم و کاربرنیزم يکاربر -

 هاو سرویس رساختیز ییکارا -

 هاگونه گریدر مقابل د یراحت -

 هاگونه گریدر مقابل د نهیهز -

 استفاده از خودرو يبرا ارانهی -

 عوامل بازدارنده استفاده از خودرو -
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 یدر سطح سازمان یونقل همگانسهم حمل شیافزا يراهکارها -3-8-4

ونقل ونقل جهت افزایش سهم حملبخش حمل هايسیاست) اشاره شد، 2-2-1طور که در بخش (همان

 طیشرا شهر و کیدر  یونقل همگانحمل تیکه بسته به وضع رندیقرار بگ یدر چهار دسته کل توانندیم یهمگان

 تریجزئی ها اتخاذ کرد. با بررسدسته نیاز ا کیدر محدوده هر  ییاوان راهکارهتیکننده، م هاي ادارهسازمان

 هویبه ش نوبه خود بستهکه به افتیدست  یدر سطح سازمان ییهااستیو س هايتوان به استراتژراهکارها می

 .رندیگیقرار م یمتفاوت يهابنديدر دسته یونقل همگانهاي مختلف حملبر قسمت يرگذاریتأث

 گریگذاري و د، قیمتیابیمربوط به بازار یداخل يهاياز استراتژ یعیمختلف، محدوده وسهاي سازمان

 طیازجمله شرا یاند. اگرچه عوامل خارجبه کار برده یونقل همگاناستفاده از حمل شیافزا يها را براتالش

 هو توسع نیزم يهاي کاربرونقل و الگوها و سیاستحمل يهاگونه گرید یو دسترس نهی، هزیمحل ياقتصاد

یم هاستفاد زانیو م یعوامل خارج نی، رابطه بهستندتقاضا  زانیبر م يادیز یتأثیرات مثبت و منف يآن، دارا

 ونقل راحمل يتقاضا تواندیمنطقه م کیو اشتغال در  تیمثال رشد جمع يباشد. برا میکامالً مستق تواند

 یخاص دهد. عوامل شیافزا یونقل همگانحمل سیکنندگان از سروتعداد استفاده لیبا توسعه پتانس یسادگبه

 تیذابج قرار دادن تأثیربا تحت  يهاتوسعه منطق يو الگوها نگیپارک نهیو هز یسوخت، دسترس متیمانند ق

ممکن  کهی. درحالگذاردیم تأثیراستفاده از آن  زانیبر م یشخص يدر مقابل خودرو یونقل همگانحمل ینسب

داشته باشد و تأثیرات  ها نظارتبر آن تواندیرا نداشته باشد، م یکنترل عوامل خارج تیسازمان قابل کیاست 

 ببرد. ها بهرهاز آن یحت ایها را کم کرده و تقاضا را بسنجد تا اثرات آن زانیها بر مبالقوه آن

 هايانواع راهکارها، اقدامات و نوآور ییبندي نهادسته -3-8-4-1

يو استراتژ هااستیمختلف همواره س يهادر طول دوره یونقل همگانهاي مختلف گرداننده حملسازمان

 . با توجه به نوعکنندیهاي ارائه شده اتخاذ ممردم به استفاده از سرویس شیگرا شیافزا يبرا یمتنوع يها

بر  و نحوه نظارت افتهی ، بودجه اختصاصیونقل، فرهنگ عمومموجود در بخش حمل هايزیرساخت، استیس

سهم  شیدر افزا يریمختلف نقش چشمگ ياز راهکارها یبیترک ایاز راهکارها و  کیها، ممکن است هر آن

 جیبر اساس نتا مناسب با شکست مواجه شود. تیریدر صورت عدم مد ایداشته باشد و  یونقل همگانحمل

گرفتن عوامل  با در نظر زیو ن یونقل همگانهاي مختلف حملانجام گرفته در سازمان يهایحاصله از بررس

 يهاينوآور توان راهکارها، اقدامات و، مییونقل همگانهاي حملاستفاده از سرویس زانیبر م رگذاریتأث

 :قرار داد ریبندي زرا در دسته یونقل همگانسهم حمل شیافزا يها براسازمان

 هاو سرویس يکرداصالحات عمل -
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 یمشارکت و هماهنگ -

 ونقلبخش حمل ازیکه بسته به ن استمختلف  يو راهکارها هااستیس رندهیها دربرگدسته نیاز ا کیهر 

 بیترک هاي گرداننده درتوسط سازمان توانندیبودجه در دسترس م زانیم زیموجود و ن هايزیرساخت، یهمگان

امات و اقد از انواع شتریب يهانمونه زیدو دسته و ن نیا يهارشاخهیز یمعرف. در ادامه به شونداتخاذ  گریکدیبا 

 پرداخته خواهد شد. هاينوآور

 هاو سرویس ياصالحات عملکرد •

 منظور اصالحات شبکه خطوطبه ییاول مربوط به راهکارها رشاخهی. زاست رشاخهیدسته شامل چند ز نیا

 :اند ازرابطه قابل انجام است عبارت نیکه در ا ی. ازجمله اقداماتاستها دهی سرویسو پوشش

 یو معرف سیتوان به توسعه سروراهکار می نیاز ا ییهاعنوان نمونهبه :سطح پوشش خطوط شیافزا -

 اشاره کرد. یمحل یخطوط گردش

نقاط  گذرنده از دیخطوط جد جادیا ایبه خطوط پرتردد و  سیمجدد سرو صیتخص :خطوط یبازنشان -

 دسته هستند. نیهر ازجمله اقدامات قابل انجام در اش تیاهم يدارا

 بندي مناسب جهتکننده، زمان هیهاي تغذسرویس جادیا :خطوط نیب یبندي و هماهنگبهبود زمان -

 نیا هاي مختلف ازسرویس نیب يامنطقه سازيیکپارچه، یونقل همگانمراکز حمل جادیتبادل خطوط، ا

 دسته راهکارها هستند.

 رشاخهیز نی. اقدامات موجود در اردیگیها قرار مبندي و تواتر سرویسدوم، اصالحات زمان رشاخهیدر ز

 :اند ازعبارت

 داد. شیرا افزا سیباال تواتر سرو يبا تقاضا يرهایتوان در مسمنظور می نیا يبرا :سیتواتر سرو شیافزا -

 يروزها زیروز و ندر طول شبانه سیسرو تیکردن ساعات فعال تریبا طوالن :سیچرخه سرو شیافزا -

 هدف نائل شد. نیتوان به امی لیتعط

و ایجاد اولویت عبور براي  1AVLي این راهکار، اجراي سیستم هانمونهازجمله  :بهبود قابلیت اطمینان -

 ، است.دارچراغ هايتقاطعونقل همگانی در ناوگان حمل

 . از اقدامات قابل انجامردیگیسوم قرار م رشاخهیزدر  یونقل همگانحمل سیسرو دیاستفاده از انواع جد

                                                   
1. Automatic Vehicle Location 
 

https://www.transitwiki.org/TransitWiki/index.php/Automatic_vehicle_location
https://www.transitwiki.org/TransitWiki/index.php/Automatic_vehicle_location
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 :اند ازعبارت

 السیرهاي اتوبوس سریعتوان سرویسمنظور می نیا يبرا :هاسرعت سفر و کاهش ایستگاه شیافزا -

)BRT نمود. اندازيراهریلی را  هايسیستم) و 

 مبدأهاي با سرویس جادیاند از ادسته عبارت نیقابل انجام در ا يراهکارها :دارهاي هدفسرویس جادیا -

 خاص. امیخطوط بسته در ا ایدر مرکز شهر و  یدانشگاه، خطوط گردش

 کنندگاناستفاده یراحت شیجهت افزا ییهااستی، سزیدسته اول ن يچهارم از مجموعه راهکارها رشاخهیز

 :اند ازاقدامات عبارت نی. اهستند

 جادیا ها،ایستگاه تیفیچون بهبود ک ییتوان از راهکارهامنظور می نیا يبرا :نیبهبود امکانات مسافر -

 د.نام بر سوار در طول شبکه،پارك التیتسه شیافزا زیمناسب و ن یونقل با امکانات رفاهمراکز حمل

 يهاوساتوب دیخر زیها و ندر آن یراتییتغ جادیداخل ناوگان با ا یارتقاء سطح راحت :بهبود ناوگان ای دیخر -

 موجود هستند. يازجمله راهکارها یجادار و مفصل

 ریصوت جادیدر ا يادیز تأثیرها و داخل ناوگان در ایستگاه نیمسافر يبرا تیحس امن جادیا :تیبهبود امن -

 ياتواند نمونهمی در نقاط مختلف شبکه تیامن نیمأمور شیدارد. افزا یونقل همگانخوب از حمل یعموم

 راهکارها باشد. نیاز ا

هاي یسسروی منیتوان اعبور می يرهایدر ناوگان و مس یمنیهاي مربوط به ابا ارتقاء ویژگی :یمنیبهبود ا -

 داد. شیونقل موجود را افزاحمل

اقدامات وجود  نیا یتمام ي، امکان اجراحیصح تیریگذاري و مدموجود، با سرمایه طیبا توجه به شرا

 دارد.

 یمشارکت و هماهنگ •

 زانیم شیهاي مختلف جهت افزاسازمان نیمشارکت ب جادیمنظور ابه ییاهکارهادسته که ر نیدر ا

 یمشارکت و هماهنگ رشاخهیدو ز شوندیهاي مختلف جامعه، ارائه متوسط بخش یونقل همگاناز حمل استفاده

 دارد. قرار

 :ردیگیقرار م ریز يمربوط به مشارکت راهکارها رشاخهیدر ز

کاهش ي هاتوان از طرحمی يراهکار نیانجام چن يبرا :ياو مدرسه یوآمد دانشگاهرفت يهابرنامه -

 مدرسه استفاده نمود. ایهر سفر به دانشگاه  يبه ازا نهیبازپرداخت هز ایونقل و حمل نهیهز
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ها و اداره نگیونقل به پارکدار حمل ارانهیهاي سرویس جادیا :تیدار در مراکز فعال ارانهیهاي سرویس -

 .استراهکارها  نیازجمله ا تیمراکز عمده فعال گرید

 از یبخش ایکامل  يها جهت واگذارشرکت نیبه ا ازیو اعطا امت یهاي خصوصمشارکت با شرکت -

 ها.به آن یونقل همگانحمل

 :توان ارائه نمودهاي مختلف را میسازمان نیب یهماهنگ جادیمنظور ابه ییراهکارها يبعد رشاخهیدر ز

 که با شوندیم فیتعر یی، راهکارهاهااستیس نیا :همسان و نامتناقض یسازمان نیهاي بستسیا -

روش  و هستندمشخص  يراستا کی يهاي گرداننده مختلف اعمال شده و داراسازمان نیب یهماهنگ

تبادل  جادیا يبرا ی. هماهنگکنندیعمل نم گریکدیصورت متناقض با به هدف مورد نظر به دنیرس

 راهکارها است. نیاز ا يانمونه یونقل همگانمختلف حمل يهاگونه نیب عیسر

 منظورمحور به مسافر ياارانهی يهابرنامه جادیمثال ا يبرا :یهاي خدمات اجتماعبا سازمان یهماهنگ -

 .است يشنهادیپ ياز راهکارها یکی نیوآمد مسافررفت نهیکاهش هز

 تیریمدي هاياتخاذ استراتژ يبرا یهماهنگ جادیا :یونقل همگانهاي حملسازمان گریبا د یهماهنگ -

 کاربرده شود.به نهیزم نیدر ا تواندیاست که م ییازجمله راهکارها هانگیپارک ایعبور و  يرهایمس

ي توسعه آتی، هاطرحر د هااستیسبا توجه به این  :TOD(1ونقل همگانی (ارتقاء طرح پشتیبان حمل -

موجود  تیبهبود وضع، نیجذب مسافر زانیم زیو ن یونقل همگانحمل ستمیس تیفیک شیمنظور افزابه

تمام  سرپناه در جادیا ایو  دیجد هايایستگاه جادیبه ا ازیمثال ن ي. براردیگیقرار مدر دستور کار 

 راهکارها هستند. گونهنیها ازاایستگاه

ي و برقرار حیصح يزیربا برنامه نی. بنابرااستمربوطه  يها و نهادهاسازمان یهماهنگ ازمندیبخش ن نیا

 بخش وجود دارد. نیبه همه اهداف ا دنیها امکان رسسازمان انیارتباط م

 در یونقل همگاناستفاده از حمل زانیم شیعوامل مؤثر در افزا نی، اشد انیمطابق آنچه که تاکنون ب

وجود دارند  زین نهیزم نی) در ای(فراسازمانی ، عوامل خارجنی. عالوه بر ارندیگی) قرار می(سازمانی داخل دسته

 و رانیکه فراتر از توان کنترل مد هستند ی، عواملیهاي دولت است. عوامل خارجدر ارتباط با سیاست که

، یخارج عوامل نیا هاي مختلف در رابطه باسیاست بیترتنیاهستند. به یونقل همگانهاي بخش حملسازمان

، شودیگرفته م در نظر یونقل همگانمرتبط با بخش حمل ریهاي غسازمان ریسا ایها و که عمدتاً توسط دولت

                                                   
1 . Transit Oriented Development 
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ونقل حمل هايسازمان. بگذارند یونقل همگاناستفاده از حمل زانیغیرمستقیم بر م ایو  میمستق تأثیر توانندیم

ها، از محدوده کنترل آن هااستیس نیعوامل و خارج بودن ا نیاي کنترل بر رو تیبا وجود عدم قابل یهمگان

 یونقل همگانمسافران حمل زانیم شیافزا يها در راستااز اثرات آن، شناخت و نظارت قیاز طر توانندیم

دارد  ياعمده تأثیر یونقل همگانحمل يهاياستراتژ يریکارگبه که در يگری. نکته دشوندمند بهره

 ياز موارد بر راهکارها ياریدر بس هااستیس نی. اکندیونقل اتخاذ محمل است که دولت در بخش ییهااستیس

که بر  یهاي دولتدارند. انواع مختلف سیاست میمستق تأثیر، یونقل همگانحمل بخش شیمنظور افزاموجود به

 اند.شده انیب ریدر ز دهندیم رییتقاضا را تغ زانیم جهیگذاشته و در نت تأثیر ونقلحمل يهاانتخاب گونه

مرتبط  هايتوسط دولت در بخش ینهگذاري و هزسرمایه ونقلگذاري در بخش حملهاي سرمایهسیاست •

 ینا از یبه استفاده از آن شود. برخ یلتما یشو افزا یستمس ینباعث بهبود ا تواندیونقل مبا حمل

 :اند ازعبارت هاگذاريسرمایه

 .گذاردیم تأثیرهر گونه  ینسب تیبر جذاب ماًیمستق رساختیز جادیدر ا نهیهز -

 .کندیکمک م ها، بهبود و توسعه سرویسيبه نگهدار یونقل همگانحمل يعملکرد يهانهیکمک در هز -

خواهد  یهمگان ونقلهاي حملدر ارائه سرویس ينوآور جادیمطالعه و پژوهش باعث ا يگذاري براسرمایه -

 شد.

ونقل حملیستم گذاري عوامل مرتبط با سو قیمت یهاي پولونقل، سیاستگذاري حملقیمتهاي سیاست •

، هستند) یهمگان ونقلونقل (ازجمله حملمختلف حمل يهااستفاده از گونه یزانبر م یرگذاراز عوامل تأث

 :اشاره نمود یرتوان به موارد زکه می

 خواهد شد. یشخص يو عوارض سبب گرانتر شدن استفاده از خودرو اتیمال -

 خواهد شد. سیطور غیرمستقیم سطح سروو به هایتاکس هیکرا لیموجب تحم یهاي محلسیاست -

 .است یرانندگ نهیاز هز ی، بخش مهمهانگیپارک یو دسترس يگذارمتیق -

 یطیهاي محسیاست •

 .دشویم دیجد يخودروها متیق شیموجب افزا هاندهیآال ياستانداردها -

 يخودروها منظور کاهش استفاده ازبه ییهابرنامه میبه تنظ ازیهوا، ن تیفیمربوط به ک نیقوان -

 دارد. نیسرنشتک

 است. رگذاریونقل تاثگذاري حملتوسعه و قیمت يبر الگوها یهاي محلسیاست -
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 يهاي انرژسیاست •

یم يعملکردي هانهیخودرو و کاهش هز متیق شیمربوط به سوخت باعث افزا ياقتصاد ياستانداردها -

 .شود

بر  يانرژ هايهاي توسعه سیاستو پژوهش و ارائه روش نیگزیبا سوخت جا يخودروها یمعرف -

 دارد. يزیناچ تأثیر انیانجام گرفته توسط مشتر يهاانتخاب

 یاتیهاي مالسیاست •

سفر اثر  مختلفي هاانتخاب متیبر ق جهیگذاشته و در نت تأثیر يهاي اقتصادبر درآمد بر فعالیت اتیمال -

 خواهد گذاشت.

 .سازدیمح ارج یونقل همگانرا بر حمل یشخص يوآمد با خودرو، رفتنگیپارک نهیکاهش هز -

 .شود یهمگان ونقلاز حمل یبانیموجب پشت تواندیگذاشته و م تأثیرخودروها  متیبر فروش بر ق اتیمال -

 .گذاردیم تأثیرخانه  تیکاهش بهره رهن بر انتخاب موقع -

 کند. تیحما یمحل هايراهاز ساخت  تواندیبر امالك م تایمال -

 ینزم يهاي کاربرسیاست •

 .گذاردیم تأثیر یونقل همگاندوام حمل تی) بر قابلي، کاربرنی(ابعاد زمي بند منطقه نیقوان نیتدو -

 تیوضع مشخص کردن يکننده برا نییتع يهاارائه برنامه تواندیها ممحدودیت گریطرح و د ینیبازب -

 را ملزم سازد. دیجد يهادر توسعه یونقل همگانحمل

 نیتوان در اکه می ییهااستیس هیشد، کل دهیبخش د نیهاي ارائه شده در اطور که در سیاستهمان

 جهیقابل اجرا هستند. در نت هااستیس نیا یتوان گفت تماممی یطور کلنظر گرفت ارائه شده است. به حوزه در

 طیتوان بسته به شراوجود دارد که می ياریبس يشهري راهکارهادرون یونقل همگانحمل تیبهبود وضعي برا

 ها را به مرحله اجرا رساند.موجود آن

ی ونقل همگانسهم حمل شیباعث افزا ینوعهاي خاص خود را داشته و بهراهکارها ویژگی نیهرکدام از ا

 :ردیگیار مقر ریبخش در چهار دسته ز نیگذاري در اسرمایه یطور کلخواهند شد. به

 موجود ستمیس يبرا داریو پا یکاف هیسرما تأمین -1

 ستمیرشد س يگذاري براسرمایه -2

 یونقل همگانبخش حمل تیظرف شیافزا يبرا مدتیطوالن کیبرنامه استراتژ کیتوسعه  -3
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 متناسب با آن طیبر رفتار سفر افراد و بهبود شرا رگذاریعوامل تأث نییتع -4
 

یوالنط کیو برنامه استراتژ ستمیرشد س يگذاري براهاي سرمایهمانند سیاست هااستیس نیاز ا یبرخ

موجود و بهبود  ستمیهاي بهبود سمانند سیاست گرید ی. برخهستندقابل اجرا  یزمان طوالندر مدت مدت

 ها مانند احداثاز آن یبعض نی. همچنهستند ییزمان کوتاه اجرافراد، در مدتاتأثیرگذار بر رفتار سفر  عوامل

 يهانهیموجود با هز ستمیامکانات س شیمانند افزا گرید یو بعض ادیز يهانهیهز ازمندین دیخطوط جد

است.  حیریزي صحو برنامه تیریبه مد ازی، نهااستیس نیا یقابل اجرا هستند. وجه مشترك تمام يترنییپا

 یریزي درست، عملمدت باشد، در صورت نداشتن برنامهو قابل اجرا در کوتاه نهیهزهراندازه کم استیس کی

 مورد نظر را نخواهد داشت. یینخواهد بود و کارا

 از یکیهاي طرح مشاهده شد، سیاست نیو همچن یهاي مختلف اسناد باالدستکه در سیاست ییاز آنجا

 نیاست. ا يسازیخصوص استیکه همواره مورد توجه قرار دارد و به آن تأکید شده است، س ییهااستیس

 زیني ادیتوجه داشت که مشکالت ز دیکمک کند. با یونقل همگانبه حمل تواندیم یدر ابعاد مختلف استیس

مشکالت  نیتوان با اطرح بدون نقص، می کی يو اجر ا حیریزي صحوجود دارد که با برنامه نهیزم نیدر ا

 يجد بیباعث آس ،يسازیبله با مشکالت خصوصطرح درست و مناسب و عدم مقا کی يمقابله نمود. عدم اجرا

ردم را به م یتیو نارضا ابدییشدت کاهش ماي که عملکرد آن نسبت به قبل بهگونهبخش خواهد شد. به نیبه ا

 همراه دارد.

 یونقل همگانبخش حمل سازيخصوصی -3-8-5

به توسعه هرچه  یروزافزون ازیکشور، ن يهاي مهم در توسعه اقتصاداز بخش یعنوان یکونقل بهحمل

وانع ورود توجه به م انیم نیاست. در ا یبخش خصوص شتریمشارکت ب ازمندیداشته و ن ترتیفیک با و شتریب

 و نیتريهاي اثرگذار در اقتصاد کشور از ضروراز بخش یعنوان یکونقل بهبه حوزه حمل یخصوص بخش

 بخش از اقتصاد است. نیگذاري در اهبه سرمای یبخش خصوص تیریزي و هدامسائل در برنامه نیترمهم

ي ها، دخالتياقتصاد تیعدم ثبات و امن :ونقل عبارت است ازسازي حملموانع خصوصی نیترمهم

 مقررات، و نیگذاري خدمات، موانع و مشکالت ناظر بر قواندولت، دخالت دولت در نظام قیمت انهیانحصارگرا

ثابت مربوط ي هانهیونقل و باال بودن هزدر بخش حمل یآثار خارج، وجود یمال يو نهادها هیضعف بازار سرما

دولت و بخش  دوطرفه يهمکار ازمندیمشکالت و گذر از موانع موجود، ن نیبا ا ییاروی. روهارساختیبه ز

ها آن يبرا دیبا ،دهدیم یهاي خصوصکه به بخش یاراتیاي که دولت عالوه بر اختگونهاست. به یخصوص
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امر  نیباشد. ا بخش داشته نیهاي اها و سیاستدرپی بر فعالیتکند و نظارت پی نییتع یخصچهارچوب مش

داشت. در ادامه  را به همراه خواهد انیمشتر تیبخش شده و رضا نیهاي ابه فعالیت دنیموجب بهبود بخش

 .شودیم یبررس در داخل و خارج از کشور یونقل همگانسازي بخش حملاز تجارب خصوصی یبرخ

 یتجارب داخل -3-8-5-1

 افرونقل بار و مسحمل یو خصوص یتعاون يهابنگاه ينامه توانمندسازبا عنوان آیین يانامهنییآ رانیا در

هاي در زیر بخش يشهربار و مسافر درون و برون یو تعاون یهاي خصوصشرکت هیوجود دارد که مشمول کل

وزارت راه و  ایوزارت کشور  يپروانه معتبر از سو يکه دارا شودیم ییایو در یی، هوایلی، رینیونقل زمحمل

 کشور اجازه و وزارت يترابر نامه به وزارت راه وآیین نیهاي وابسته به آن دو باشند. طبق اسازمان ای يترابر

واردات  يبرا یگمرک از پرداخت سود عوارض تیواردات ناوگان، معاف لیاز قب ییراهکارها قیاز طر شودیداده م

به  یبانک التیسود تسه از یپرداخت بخش ای یبانک التیتسه ي، اعطاياارانهیبالعوض  يهاناوگان، کمک

 به گرید ياز راهکارها ياریبس مربوطه و يمجوزها افتیها جهت درشرکت يفرصت برابر برا جادیها، اشرکت

هاي مختص شرکت ینینامه، قوانآیین نیا يدر ادامه بندها نی. همچنندیها اقدام نماشرکت نیا يتوانمندساز

 .شده است انیب زین يشهربرون يو بار يمسافر

 نیسال قبل در کشور شروع شد. ا نیدر شهر تهران از چند يرانی شهرسازي اتوبوسخصوصی

 مثبت يکردیو رو يشهر تیریمد یخدمات فیوظا عیرفت از حجم وسبرون ياز راهکارها یکیسازي، خصوصی

محسوب ي سازمان شهردار يو چابک ساز يشهر تیریخدمات مد يسپاروري در قالب برونبهره شیافزا يبرا

غیرمتخصص  است. ورود افراد نهیزم نیمختلف در ا يهایاز نگران یحاک یتجارب جهان حالنیدرع. شودیم

 نیدوبدون ت تیفعال ها، صدور پروانهمسئوالن شرکت یتیریتبع آن ضعف مدو به یارائه خدمات تخصص يبرا

ها، رانت عملکرد شرکت نحوه نییجامع درباره تع یو ابالغ نشدن دستورالعمل نی، تدویکارشناس ياستانداردها

 يهاارانهیاز  یناش متیق به علت اختالف یقیها به افراد حقشرکت ياتوبوس از سو يشده در واگذار جادیا

 هیها با توجشرکت هاي مربوطه بر عملکردسازمانو  هايدولت، نبود نظارت مناسب شهردار یپرداخت

 خطوط يحوزه، واگذار نیدر ا تیفعال انیآموزش متقاض يبرا یهیتوج يهاسازي، برگزار نشدن دورهخصوصی

ها، خدمات نامناسب توسط آن تبع آن ارائهبرداران و بهبهره یتیو به دنبال آن نارضا یدرآمد به بخش خصوصکم

 بخش تیدر فعال یدولت رانیمد و انتظارات دگاهید تأثیرخطوط،  یدر مهندس یارشناسانجام نشدن کار ک

، اثرات یافتیدر قبال شارژ در رمجموعهیبرداران زها به بهرهشرکت ي، ارائه نشدن خدمات از سویخصوص
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دت و م ناوگان متناسب با طول عمري رانان سابق، عدم نوسازاتوبوس يسازي براخصوصی يو اقتصاد یاجتماع

 نهیزم نیدر تجارب مختلف در ای تیریاقدام مد نیاز ا یازجمله مشکالت ناش گریها چالش دو ده تیفعال

شهروندان  یمنی، چالش اردیگیها کمتر مورد توجه قرار مچالش نیا انی. اما آنچه در مشودیمحسوب م

سازي از تجارب خصوصیي اریاست. در بس يشهر یونقل همگانحمل ستمیس یبرداران اصلعنوان بهرهبه

 ،هانهیکاهش هز يبرا یخصوص هايوجود داشته است که شرکت ینگران نیشهري، ادرون یونقل همگانحمل

در  يرتفیضع يکنترل و نگهدار تر استفاده کنند وتجربهخود از رانندگان کم یوري مالسود و بهره شیافزا

و  ایاز بال یکه همواره نگران شودیم موضوع سبب نیصورت دهند. ا ستمیفعال در س يهاخصوص اتوبوس

 کند. دیرا تهد يشهر يهاسوانح، مسافران اتوبوس

 امر با مخالفت و يدر تهران آغاز شد که در ابتدا يرانی شهراتوبوس يسازیخصوص 1380دهه  انهیاز م

 تهران تا يشهر رانیاراده مدبا  تیاما در نها ؛مواجه شد يرانی شهرمقاومت رانندگان فعال در بخش اتوبوس

 است. افتهیدرصد) تداوم  52اتوبوس (معادل  3549سازي حدود با خصوصی 1390سال 

 یخصوص هايرانی تهران، در حال حاضر شرکتشرکت واحد اتوبوس یرسم تیمطابق با اطالعات موجود در سا 

 .به کار هستند شرکت در شهر تهران مشغول 18رانی تهران و حومه در قالب تحت نظارت شرکت واحد اتوبوس

همواره نحوه  . البتهسازدیم فیحوزه ضع نی، قطعاً نظارت را در ايرانی شهراتوبوس يتعداد اپراتورها نیکه ا

سؤال فعاالن  محل تیواجد صالحهاي شرکت ییرانی در شهر تهران و نحوه شناساسازي اتوبوسخصوصی

 ونقل بوده است.عرصه حمل

ها اتوبوس ينحوه واگذار نهیتهران در زمي شهردار ییو پاسخگو تیوجود دارد که عدم شفاف ینگران نیا 

 ییاستفاده و رانت جو ، موجبات سوءشودیم تأمین یدولت يهاآن از محل کمک نهیکه بخش عمده هز

این  دهدیمنشان  1390رانی در سال ی اتوبوسهاي خصوصشرکت تیرد. وضعخاص را فراهم آو يهاگروه

 اندداشتهخط بر عهده  152میلیون نفر از شهروندان تهرانی را در قالب  8/1وظیفه جابجایی روزانه  هااتوبوس

. متأسفانه مدیریت شهري تهران در طلبدیمي را ترعیوسشک نظارت و کنترل که این حجم از فعالیت، بی

رانی شهري در تهران مرتکب شده است سازي اتوبوسي اخیر چند خطاي عمده را در زمینه خصوصیهاسال

 رانی در شهر تهران خواهد شد.تداوم حوادث مرگبار اتوبوس تواندیمتوجهی به آن که بی

بخش  آن به ياز وزارت کشور و واگذار ياهیمسه يهااتوبوس افتیدر يرانی، به معناسازي اتوبوسخصوصی

 تأمینرا در ی هاي بخش خصوصدست اپراتورها و شرکتسازي ناقص است و همخصوصی ی، هم نوعیخصوص

موضوع، جان  نیترتیاهمرانی تهران، کمسازي اتوبوس. در خصوصیبنددیشهر م يبرا منیناوگان مناسب و ا
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، رغبت دستنیازا یدر صورت بروز سوانح تواندیکه م یست. موضوعونقل بوده احمل یمنیشهروندان و ا

 تهران را کاهش دهد.  یونقل همگانحمل ستمیوران سبهره

 هیتر بر پاهرچه سریع دیبرداران، بابهره تیو امن یمنیا يو استانداردها هادستورالعمل نی، تدورونیازا

 یبرداري از خطوط خصوصبهره يبرا یشرکت خصوص 20. وجود حدود ردیگ در دستور کار قرار یتجارب جهان

ران ته يو نظارت شهردار ستیونقل مطابق نسازي حملتجارب و اصول خصوصی رانی تهران، اساساً بااتوبوس

توانمند و  يها در قالب اپراتورهاشرکت سازيیکپارچهادغام و  رسدی. به نظر مسازدیرا با مشکل مواجه م

از مشکالت را مرتفع کند.  یبخش تواندیمعمول است، م یمشابه آنچه در تجربه جهان رانی،مستقل اتوبوس

 است. يشهربرون يهاتهران، فاقد اتوبوس رانیاتوبوس ستمیس

گذار از محل کار به سکونت و بالعکس،  است که شهروندان آن در عییک شهر منطقه وس ناامروزه تهر 

هم  تواندی، ميشهررانی بروناتوبوس يبرا ناوگان متناسب تأمینتوجهی به و بی ندیمایپیم ریمس لومترهایک

 .شهروندان را کاهش دهد يتمندیو هم رضا یمنیا

 هايراهبه بخش خصوصی، یکی از  BRTبر اساس گزارش منتشر شده با عنوان نحوه واگذاري خطوط 

 یخصوص که بخش ییاست. از آنجا یش خصوصآن به بخ يرانی تندرو، واگذارخدمات اتوبوس تیفیکارتقاء 

 رونیزاا تر بوده و همواره به دنبال سود حداکثر است،از منابع حساس نهینسبت به استفاده به یدر بازار رقابت

، یتجارب جهانی وري به شمار آورد. بر اساس بررسبهره شیهاي افزااز روش یکیرا  يسازیتوان خصوصمی

خواهد بود،  متیق نتریصرفههمراه با به تیفیک نیکننده بهتر نیکه تضم یرقابت زمیشده است از مکان هیتوص

 خطوط ياپراتورهاي در نظر داشت که تنها رقابت برا دیخطوط سامانه تندرو استفاده شود. با يجهت واگذار

، هیراک آوريجمع ستمیکننده، س هیدر خطوط تغذ ییشامل اپراتورها دی، بلکه باستین یسامانه کاف یاصل

 .باشد زین رساختیز يمرکز کنترل و نگهدار تیریمد

 یالمللنیتجارب ب -3-8-5-2

 انگلستان -3-8-5-2-1
 را قطع کرد و هاارانهیداد،  رییرا تغ یرانی محلاتوبوس عیاکثر صنا نی، قوان1986دولت انگلستان در سال 

زرگ ب مدت چند سال، دو شرکت ینمود. در ط لیتبد یخصوصبهرا  یرانی عمومهاي اتوبوساز شرکت ياریبس

 هاارانهی، افتی کاهش یطور قابل توجهواحد به يهانهی، هزرونیشدند. ازا لیبه هفتاد شرکت کوچک تبد یدولت

 شیبه افزا ادغام منجر نیوجود، ا نیبه وجود آمد. با ا یاتیعمل يهاوهیدر ش ییهايمتقابالً کم شد و نوآور
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 د.ش شبکه یکپارچگیرفتن  نیخدمات و از ب رییاز تغ یناش یفتگتمرکز و کاهش تقاضا به علت آش

 مخدمات به چش تیفیشبکه و کاهش ک یکپارچگیعدم  رینظ یدر زمان انجام طرح در سال اول مشکالت

 کاهشی اتیعمل يهانهیهز تیرفت و در نها نیمشکالت از ب نی، اایپو تیری. اما با گذشت زمان و مدخوردیم

 .افتی

 یااسپان -3-8-5-2-2
 رترانی صواتوبوس یو دولت یهاي خصوصشرکت سهیجهت مقا ایدر کشور اسپان يامطالعه 1997در سال 

شرکت  12، یشرکت خصوص 19رانی شامل شرکت اتوبوس 33صورت ارائه پرسشنامه به مطالعه به نیگرفت. ا

خش دو ب نیا نیب یقابل توجه يهااز تفاوت یحاک جیشرکت متعلق به کارمندان صورت گرفت. نتا 2و  یدولت

 یهاي خصوصشرکت در کهی؛ درحالکنندیاز کارمندان استفاده م يترصورت فشردهبه یهاي دولت. شرکتاست

باالتر است. در بخش  درصد 18 یهاي دولتاست هرچند که دستمزد در شرکت شتریوري کارمندان ببهره

 نی. همچناستوري بهره شیاز افزا یشده است که تنها ناش ییجورفهدرصد ص 23تا  8از  هانهیهز یخصوص

 بخش نیسازي اخصوصی یطور کل. بهاست یدرصد باالتر از بخش خصوص 42 یدر بخش دولت هانهیمتوسط هز

در  رییغت لیاز قب یشنهاداتیپ نهیزم نیا بهتر در ییکارا يشده است. برا هانهیباعث بهبود عملکرد و کاهش هز

 .به قراردادها شده است ازاتیبا دادن امت شتریرقابت ب جادیو ا نیقوان

 یآلبان -3-8-5-2-3
 رانایشهر ت يسازي آن برارانی و اثرات خصوصی، عملکرد بخش اتوبوس2010در سال  يادر مطالعه

 هانهیسازي هزکه با خصوصی کردندیطرح فکر م نیشد. اگرچه منتقدان و طرفداران ا یبررس یآلبان تختیپا

 زانیسازي سطح خدمت به منظر با انجام طرح خصوصی نی، اما برخالف اابدییکاهش م یرسانو خدمت شیافزا

الت را دخ عدم استیطرح، س نیماند. اگرچه دولت در ا یصرفه باقبهمقرون هاهیو کرا افتی شیافزا یقابل قبول

مردم،  يباال ؛ اما به علت انتظارشودیم میمداران تنظمچنان توسط دولته هاهیکرا حالنیگرفت اما باا شیپ

از  ياریاز بس ها همچناناتوبوس تیفیعالوه کرانی باال است. بهاتوبوس یکنون تیاز وضع هایتیدرصد نارضا

 .است ترنییپا یشرق ياروپا يکشورها

 یونان -3-8-5-2-4
 شرکت به نیرانی وجود داشت. در آن سال ااتوبوس یشرکت دولت کیدر شهر آتن تنها  1992تا سال 

 د. اماش میتقس يصورت راننده مالک) تحت نظارت سازمان مرکز(بهی خصوص -یدولت تیشرکت با مالک هشت

 .دندش بازگردانده یها به بخش دولتاتوبوس یسال بعد تمام کیماند. سپس  تماممهیطرح موفق نبوده و ن نیا
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 یکبلژ -3-8-5-2-5
 و ارائه تمی، قیمنیاند از اگانه که عبارتهاي مرتبط سهپژوهشگران دانشگاه بروکسل با تمرکز بر شاخص

 مطالعه نشان داده شد که نیپرداختند. در ا يرانی شهرسازي اتوبوسموضوع خصوصی یخدمات، به بررس

 رشد غیرمعقولی نداشته هامتینشود و ق یرسانو خدمت یمنیکه منجر به کاهش ا ییسازي تا جاخصوصی

 در تعامل با یتیدستگاه حاکم ینظارت گاهیجا دیتأکید شده است که با نجای. در اابدیتواند گسترش باشند، می

 .شود از خدمات ارائه یقابل قبول تیفینظارت، همواره ک نیحفظ شود تا بر اساس ا یهاي خصوصشرکت

 یاکلمب -3-8-5-2-6
 BRTبرداري از خطوط ی جهت اعطا امتیاز بهرهوجههشتدر پایتخت این کشور، فرآیندي  2007در سال 

ودن، ب هستند شامل مؤثر زیپروژه ن نیا يهاهدف ینوعکه به ندهایفرآ نیشد. ا یطراح یهاي خصوصبه شرکت

توسط  سکیر امکان محاسبه، شتریگذاري ببه سرمایه یبخش خصوص قی، تشویدر مسائل مال تیو شفاف ییکارا

حضور اپراتورهاي ي برا شتریفرصت ب جادی، ايشهر ستیز طیمح یفی، بهبود کیهاي خصوصخود شرکت

شارکت و م یالمللنیب ، توجه به ساخت وسایل نقلیه داخل کشور و استفاده از تجاربستمیموجود و فعال در س

خطوط مشخص  يجهت واگذاري دیت شاخص کلاهداف، هش نی. بر اساس اهستند یهاي توانمند خارجشرکت

، يصاداقت شنهادیبرداري، پبهره يبرا ، تجربهياقتصاد تی، ظرفیقانون تیظرف :اند ازها عبارتشاخص نیشد. ا

نها به طرح، ت نیدر ا .يشنهادیناوگان پ محیطی و، عملکرد زیستیساختار حقوق بیشهر، ترک يبرا شنهادیپ

 فیا تعرهشرکت نیا نهیکنترل از عملکرد بهي برا یقیدق ینظارت يخطوط اکتفا نشده است و ابزارها يواگذار

 شده است.

 شیتنها باعث افزانه یهاي خصوصشرکت نیب یبازار رقابت جادیطرح نشان داده شد که ا نیبر اساس ا

شده  شهر نیدر ا یونقل همگاناست، بلکه منجر به توسعه بازار حمل هشد هانهیخدمات و کاهش هز تیفیک

 .دیآیحساب مبه نهیزم نیدر ا یتجارب جهان نیتراز موفق یکیاست. شهر بوگوتا 

 یکره جنوب -3-8-5-2-7
 ونقلحمل يسازیتوان از خصوصسازي، میخصوصی نهیدر زم یتجارب جهان نیتراز موفق یعنوان یکبه

 هیاپ خود را بر یونقل همگاناست که حمل ییازجمله شهرها یکره جنوب تختیکرد. پا ادیشهر سئول  یهمگان

م کی و بازده يهاي عملکردکاهش شاخص لیاز قب یاساس، مشکالت نیبنا نهاده است. بر ا یبخش خصوص

بر  نظارت نیکنند. بنابرا دایگرفتند تا راه غلبه بر مشکالت را پ میمسئوالن تصم نیناوگان به وجود آمد. بنابرا

د. گرفته ش شیبردن مشکالت موجود در پ نیها جهت از بآن نیرقابت ب جادیو ا یهاي خصوصعملکرد شرکت
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 در نظر گرفته شد. ریمدت به شرح زدو دسته راهبرد بلندمدت و کوتاه نیهمچن

 و درآمد /نهیهز يهااساس در مدل ریی، تغیهاي نظارتشاخص نیسه بخش تدو يمدت داراراهبرد کوتاه

 است. هیو تنب قیتشو يارهایمع نییتع

 طحس جادیو ا یهاي خصوصبر عملکرد شرکت ینظارت تخصص ستمیراهبرد بلندمدت به تمرکز بر س

 تیفیک شی، افزاسیدرآمد، بهبود سطح سرو شیکار باعث افزا نیها اشاره دارد. اآن نیاز رقابت ب یمطلوب

 .شودیم تیو امن یمنیا شیخدمات و افزا

 ظارت برن تیبا محور يرانی شهرمسئوالن شهر سئول با انجام اصالحات اساسی سیستم اتوبوس نیبنابرا

 از کرده و لیطرح موفق تبد کیطرح را به  نی، توانستند ایهاي خصوصشرکت نیرقابت ب جادیعملکرد و ا

 .بهره ببرند یخوبآن به يایمزا

 پاکستان -3-8-5-2-8
 در ارائه خدمات و خأل ی، ناکامشیپ يپاکستان است؛ اما تا چند یمهم صنعت ياز شهرها یکی آبادصلیف

 یهمگان ونقلسازي حملبرنامه خصوصی نیا یخصوص انیدر حق مجر يادی، سبب اجحاف زینظارت حقوق

گران  1يکشاهایاتور نفره، دوچرخه، موتور و 10کوچک  يهایمسافران ناچار بر سوزوک لیدل نی. به همشدیم

 یخصوص ینهاد مشارکتی نوع صهینق نیرفع ا ي. براکردندیوآمد مدر شهر رفت ادهیپ نکهیا ایو  شدندیسوار م

 یراخوانف یمجموعه ط نیا لیتشک شکل گرفت. پس از آبادصلیف يونقل شهر، تحت عنوان انجمن حملیدولت

انجمن  نیدر ا تینخست نسبت به عضو هادر انجمن دعوت شد. آن تیعضو يبرا یبخش خصوص انیاز مجر

 یدسترس تأمین، یخصوص انیمجر فهیوظ نیتردعوت پاسخ دادند. مهم نیرفته به ا، اما رفتهکردندیم دیترد

یم استخدام یبانیکارکنان پشت يتعداد نیچنانجمن هم نیاست. ا یآسان شهروندان به وسایل نقلیه عموم

 یهمگان ونقلحمل لیرسانی وساخدمات ، نحوهنی، اعمال قوانرهایبندي مسو دسته نییتع رینظ یفیکه وظا کند

 انیبازنشسته است که با مجر یعال يمجر کی، یبانیپرسنل پشت استیرا بر عهده دارد؛ اما ر هانیو مانند ا

ونقل حمل یخصوص انیبر کار مجرالبته نظارت  کند. مهیتواند در صورت تخلف آنان را جرو می بنددیقرارداد م

ن انجم فیوظا گریگشت موتورسوار است. از دي روهایراه و ن سی، پلنالیترم سیبر عهده پل آبادصلیدر ف

ها نوع وسایل نقلیه در جاده نیی، تعياونقل جادهحملي ریزي براتوان به برنامهمی آبادصلیف يونقل شهرحمل

 کرد. اشاره زین هاهینرخ کرا تیمسافران و تثب ازیبا توجه به ن

                                                   
1 . Auto Rickshaw 
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از  یقرار گرفته است. در برخ نیمورد توجه مسئول رانیدر ا يسازیخصوص استیس ریاخ يهادر سال

يذارواگ نیاند. اما اپرداخته یخصوصبه یاز بخش دولت یونقل همگانحمل يبه واگذار یبا اهداف مختلف شهرها

ده نش درستی اعمالسازي بهخصوصی نینظارت بر ا نیاند. همچننداشته یدرست يزیرنبوده و برنامه یاصول ها

 کمک یهمگان ونقلحمل ستمیبه س تیدر بهبود وضع تواندینم یبه بخش خصوص يتنها واگذار نیاست. بنابرا

 .است زین يگریعناصر د ازمندیکند و ن

 در ییکارا شیو افزا یرسانرا با هدف بهبود سطح خدمت يسازیخصوص استی، سایدن ياغلب کشورها

 سازيخصوصی نهیاز کشورها در زم یشد، برخ انیب یالمللنیطور که در بخش تجارب باند. همانگرفته شیپ

 نیکه در ا شودی، مشاهده ماستیس نیا جینتا یاند. پس از بررسخود را آغاز کرده تیدور فعال يهااز سال

 نی، احیصح تیریریزي و مدناموفق بوده و به علت نداشتن برنامه استیس نیکشورها در ا نیاي از اعده انیم

طرح ی یبخش، کارا نیو نظارت درست بر ا تیریاست که بدون مد یهیالزم را نداشته است. بد ییکارا استیس

ادامه  در نیخواهد داشت. بنابرا شیآن را در پ دیشد شی، افزاهانهیکاهش هز يو بجا دیآیم نییشدت پابه

 کاهش شدتبه ستمیس یشده و کمتر از آن استفاده خواهند کرد و بازده یناراض ستمیاز عملکرد سمردم 

 یبا بررس اند.داشته نهیزم نیدر ا یموفق اریتجارب بس ایو کلمب یجنوب از کشورها مانند کره گرید ی. برخابدییم

هاي شرکت سازي، به نظارت بر عملکردموفق خصوصی ياجرا يگرفت که برا جهیتوان نتدو طرح می نیا

 است. ازین یهاي خصوصشرکت نیرقابت ب جادیتوسط دولت و ا یخصوص

 شیباعث افزا تواندیسازي، مکه خصوصی دیرس جهینت نیتوان به ا، میایموفق دن يهاطرح یبا بررس

 شیرا افزا یبهبود ببخشد و بازده یقابل قبول زانیرا به م يهاي عملکردشود، شاخص یرسانخدمت تیفیک

 نیب یبازار رقابت کیها نظارت داشته و شرکت نیکه دولت بر کار ا افتیتحقق خواهد  یامر زمان نیا دهد. اما

 .استسازي خصوصی ي، دو عنصر مهم جهت اجرایبازار رقابت جادینظارت و ا نیبه وجود آورد؛ بنابرا هاآن

 ونقل همگانیحملبندي راهبردهاي توسعه جمع -3-8-6

 12–3جدول ونقل همگانی، در هاي مختلف مربوط به توسعه حملپس از بررسی کامل راهبردها و جنبه

خش صورت گرفته است. ذکر این نکته الزم است که از ها اجرایی این ببندي بر روي راهبردها و سیاستجمع

 نیز در این جدول استفاده شده است. شیرازانداز شهر هاي اشاره شده در سند چشمراهبردها و سیاست
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 ونقل همگانیراهبردهاي توسعه حمل -12–3جدول 
 سیاست اجرایی راهبرد

و  تیسطح پوشش، مطلوب شیافزا
 ونقلحمل ستمیس یکپارچگی

 يموتور یعموم

 اتوبوس (تندرو و  ونقلحمل يهاستمیو س التیناوگان، تسه یفیو ک یتوسعه کم
 بوسمینی) و یمعمول

 یرانیتاکس ونقلحمل يهاستمیو س التیناوگان، تسه یفیو ک یتوسعه کم 
 شهريبرونمسافر  ونقلحمل يهاستمیو س التیناوگان، تسه یفیو ک یتوسعه کم 

 و بار
 یعموم ونقلحملکنترل و نظارت بر  يهاستمیس يبهبود و ارتقا 
 مسافر ونقلحمل يهاستمیس سازيیکپارچه 

 ونقلحملتوسعه شبکه 
 یاتوبوسران

 یساختار جدید شبکه اتوبوسران یطراح 
 در شبکه یهمگان ونقلحملبه حرکت  دهیاولویت 
  ونقلحملتوسعه امکانات ناوگان 
 و خدمات ایستگاه ادهیپ یبهبود دسترس 
 سریع یهمگان ونقلحملها با توسعه شبکه توسعه کاربري سازيهماهنگ 
 ناوگان ریزيبرنامههوشمند مدیریت و  يهاتوسعه سامانه 

تمرکز بر اتمام پروژه مترو و 
 ونقل ریلی ارزانتوسعه حمل

 مرکز شهر مختلف يهااتصال کاربري ياتراموا بر ستمیتوسعه س 
 مناسب پروژه مترو یمال تأمین 
 تنوع بخشی به منابع 

 هايسازي و توسعه طریقهیکپارچه
 ونقل غیرآالیندهمختلف حمل

  رآالیندهیغ هیاز وسایل نقل يوندیهم پایجاد شبکه 
 يموتور ریغ یاستفاده از وسایل همگان 

مناسب  نیتصویب و اعمال قوان
 يهایتاکس تیوضع بهبود يبرا

 یو خط یگردش

 یرانیدر ناوگان تاکس مترینصب تاکس 
 ها در خطوط ویژهیمجوز تردد تاکس 
 یتاکس يهاایستگاه یدهسامان 
 هاي اینترنتیدهی و استفاده بهینه از تاکسیسامان 

 ونقل شخصیتدوین راهبردهاي توسعه حمل 

 ونقلحمل به جامعه مختلف اقشار رویکردروزافزون  افزایش شهري، جمعیت توجه قابل رشد کنار در

 ضاهايف و معابر اشغال صوتی، آلودگی زیست، محیط و هوا پایین کیفیت و شهرها افقی رشد و توسعه موتوري،

 ارهايرفت و ياگلخانه گازهاي به مربوط مسائل بروز آن، به مربوط هايزیرساخت یا و اتومبیل وسیلهبه شهري

 از ییهاگونه همگی شود،می القا آن کاربران به موتوري ونقلحمل سیستم توسط که اجتماعی پرخاشگرانه

 .هستند روبرو آن با جهان سراسر در شهرهاکالن که هستند بحرانی

 لونقحملهاي سیاست و شهري اقتصاد زمین، کاربري شهري، توسعههاي سیاست بین هماهنگی اهمیت

 جنگ از پیش يهاسال در حتی. است شده روشن شهري ریزان برنامه و طراحان براي پیش هااز مدت شهري

 جامع هايبرنامه استکهلم و پاریس مانند اروپایی بزرگ شهرهاي در شهري ریزان برنامه و طراحان دوم جهانی

 تدوین شهري ونقلحمل مناسب هايسیستم ایجاد با هماهنگی در اراضی کاربري ساماندهی هدف با را شهري
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 .نمودند

 ایجاد هدف با شهري جامع هايبرنامه تدوین ،ردیگیم صورت شهري هايسیستم طراحی در امروزه آنچه

 ريشه ونقلحمل هايسیستم و سوکی از زمین کاربري و شهرسازيهاي سیاست بین ممکن تطابق حداکثر

 .است دیگر سوي از شهري شبکه یاتخصوصبه توجه با بهینه

یم رائها موتوري وسایل نقلیه با مرتبط ونقلحمل مشکالت حل براي پیشرفته تکنولوژي که ییهاحلراه

 افزایش مثال عنوانبه. دهد کاهش را ونقلحمل گزینه این مشکالت از بعد یک بود خواهد قادر تنها ،دهد

 برخی کاهش باعث بنزینی موتورهاي در سوخت احتراق از حاصل گازهاي خروجی سیستم به هاکاتالیست

 زمره در دو هر که. شودمی NO3 و CO2 گازهاي میزان افزایش به منجر نهایت در اما شودمی آالینده گازهاي

 در حتی. شوندمی محیطی منجراثرات منفی زیست و زمین کره هواي شدن ترگرم به و بوده ياگلخانه گازهاي

 مصرف شهري، جوامع در شخصی اتومبیل از استفاده. نمود حذف را منفی اثرات این تمامی بتوان کهصورتی

 واهدخ برابري جدید تکنولوژي توسط آلودگی حذف میزان با آن اثرات که برد خواهد باالتر حدي تا را سوخت

 . نمود

 با مقایسه در شهرهاکالن در موتوري ونقلحمل براي الزم هايزیرساخت ایجادآور سرسام يهانهیهز

 با ییهارساختیز چنین ایجاد. ردیگیم قرارسؤال  مورد بیشترروز ها روزبهطرح این اقتصادي وريبهره میزان

 در نامطلوب تغییرات بروز باعث و نموده جذب را ونقلحمل گزینه این از بیشتري حجم ظرفیت، افزایش

 . شد خواهد شهري سفر الگوهاي

 جوامع سوي از مشخصی حد تا تنها وتوري،م ونقلحمل کننده محدودهاي سیاست اعمال دیگر، سوي از

 جهت محدودیت ایجاد شخصی، اتومبیل از استفاده و تملک يهانهیهز افزایش. بود خواهدقبول قابل شهري

 مشخص روزهاي در خودرو فرد و زوج يهاپالك تردد قبیل از ییهاطرح شهر، مرکزي مناطق در خودروها تردد

 یتظرف محدودیت آنکه ضمن بود خواهد کنندگاناستفاده میان در نارضایتی ایجاد باعثمعموالً  غیره و هفته

 .است مطرح متقابل مسئله عنوان یکبه همواره جایگزین هايسیستم در

 ونقل شهري بر کاهش استفاده از خودروي شخصیحمل هايسیاست -3-9-1

یر یی چون تغیهانامهبرونقل شهري گسترده بوده و در گستره برنامه کالن شامل حمل هايسیاستدامنه 

الزم است  هااستیس. در وضع ردیگیمرسانی به مردم قرار یابی ارائه خدمات تا اطالعساختار شهري و مکان

 :مواردي به شرح زیر لحاظ شوند
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خود را در  هايفعالیتغالب  دهندیم، ترجیح کنندیمدرآمد نشین، زندگی افرادي که در مناطق کم -

جام برسانند، اما با دسترسی ضعیف به خدمات محلی و کیفیت پایین خدمات درون منطقه خود به ان

 .شوندیممواجه 

جایی گروه محرومین شود بایستی منجر به افزایش قابلیت حرکت و جابه هااستیسدر برخی موارد،  -

 کند. تأمیناجتماعی و تفریحی آنان را نیز  هايفعالیتبعالوه مسائل اشتغال و 

معیشت زندگی، متکی به خودرو هستند اما جهت  تأمینافراد با درآمد کم و داراي خودروي شخصی، در  -

 .شوندیمصرفه جویی در استفاده از آن ي وسایل نقلیه، مجبور بههانهیهزکاهش 

درآمد داراي خودروي شخصی، نسبت به افراد پردرآمد، میزان بیشتري از درآمد خود را صرف افراد کم -

گذاري جهت کاهش استفاده از قیمت هايسیاست. به همین دلیل ندینمایمل نقلیه شخصی وسای

 خودروي شخصی، تأثیرات سنگینی بر این قشر از جامعه دارد.

 :کلی به شرح زیر است هايسیاست

 کاهش در کل سفرها -3-9-1-1

رافیک مهمی در حجم ت تأثیر تواندیمدر شرایط مقتضی، هدف کاهش کل سفرهاست. کاربري زمین 

عنوان مثال، استقرار مناطق مسکونی و شغلی در نزدیکی هم و یا نزدیک وسایل نقلیه شخصی، داشته باشد. به

اثر قابل توجهی در کاهش تعداد سفرهاي کاري و استفاده از خودروي شخصی  تواندیمونقل همگانی، به حمل

 داشته باشد.

عنوان . بهکندیمی اقتصادي به سمت پراکندگی میل هرچند امروزه ساختار شهرها به خاطر شرایط اجتماع

کارگران شاغل در مناطق مرکزي شهرهاي مادرید در خارج از محدوده اشتغال خود زندگی  6/1مثال، امروزه، 

 .ردیگیمدرصد سفرهاي رفت و برگشتی از حومه به مرکز شهر انجام  50تا  40. در آتن نیز، کنندیم

 ونقلی ي حملهانهیگزبذل توجه به سایر   -3-9-1-2

ونقل روي، استفاده از وسایل نقلیه غیر موتوري و حملونقلی از قبیل پیادههاي حملتوسعه بیشتر شیوه

اولین گزینه حل مسئله  تواندیمي شخصی باشد. این راهکار هالیاتومبجایگزین مناسبی براي  تواندیمهمگانی 

ریزي شده که تقاضاي افزایش یافته عنوان مثال در لندن برنامهتراکم و آلودگی هوا در شهرهاي مدرن باشد. به

 ونقل عمومی جابجا شود.سفر در آینده، با توسعه و بهبود خدمات حمل

 :مختلفی براي تغییر در رفتار سفر وجود دارد هايراه
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 ونقل عمومیوبیت در استفاده از حملمطل ایجاد -3-9-1-2-1

. تا در اثر آن رشد ردیگیمونقلی صورت یی به هدف افزایش جذابیت این شیوه حملهااستیسچنین 

ونقل عمومی انجام شده ي قابل توجهی در بخش حملهاگذاريترافیک شخصی متوقف شود. در مادرید سرمایه

 1986-2001هاي ونقل عمومی در فاصله بین سالاز حمل کنندگانافزایش در تعداد استفاده 63و موجب %

 شده است.

 :زیر در این امر رایج است هايروش

 ونقل عمومیحمل هايزیرساختبهبود  -

 بهبود دسترسی  -

 ونقلی ي حملهانهیگزونقل همگانی و سایر بهبود در استفاده مشترك از حمل -

 ونقل همگانیمیان خدمات مختلف حمل ترهماهنگتر و تبادل آسان -

 بهبود دسترسی افراد ناتوان به وسایل نقلیه همگانی  -

 ونقلبهبود کیفیت حمل -

 ونقل عمومیحمایت مالی از حمل -

 رويي و پیادهسواردوچرخهایجاد مطلوبیت در  -3-9-1-2-2
حرکت آزاد در مناطق سواران و قابلیت هدف از این طرح، تضمین کامل حقوق عابرین پیاده و دوچرخه

، بهبود امکانات سوارهادوچرخهرهاي جدید مخصوص عابرین پیاده و باختصاصی است. راهکارها شامل احداث مع

 محیطی باالتردر محیطی با کیفیت زیست سوارهادوچرخهپارك دوچرخه و طراحی معابر ویژه عابرین پیاده و 

 )هاپارك(مثل 

 ونقل خیابانیایجاد محدودیت در حمل -3-9-1-2-3
یماستفاده از خودروي شخصی در مناطق شهري به هدف بهبود کیفیت تردد و هوا به شرح زیر قانونمند 

 :شود

جاي مسیرهاي ي بهارهیداعنوان مثال مسیرهاي هدایت جریان ترافیک به مسیرهاي جایگزین، به -

 مستقیم داخل شهري یا مناطق مسکونی

 رکینگوسیله محدودیت پاکاهش تردد به -

 تر کنترل ترافیکگیرانهاعمال سخت -

 محدودیت در استفاده از وسایل نقلیه شخصی -
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مطلوب بر حجم ترافیک نخواهد داشت. مواردي چون تحمیل عوارض  تأثیر هازمانمورد آخر در تمامی 

اثر خاصی از شهر با پرداخت عوارض از طرف بسیاري از رانندگان کم  هايقسمتبراي پارکینگ یا ورود به 

 خواهند بود.

 رسانیآموزش و اطالع -3-9-1-3

بر آن عامل مهمی در تغییر  مؤثررسانی در مورد وضعیت ترافیک یا آلودگی هوا و فاکتورهاي اطالع

ي محلی، اخبار، بروشور، رادیو، هاروزنامه :رسانی وجود داردمختلفی در اطالع هايروشرفتارهاي سفر است. 

 هاي خیابانی.بینی وضع هوا یا ترافیک، پنلمخابراتی، پیشاینترنت، تلویزیون، خدمات 

 بهبود ظرفیت شبکه خیابانی   -3-9-1-4

و کارا از ظرفیت خیابانی موجود و افزایش این ظرفیت، روش مفیدي براي کاهش تراکم  مؤثراستفاده 

 خصوصهب. هاستندهیآالتر شدن جریان ترافیک، موجب کاهش نشر است. کاهش تراکم و در نتیجه آن روان

جریان ترافیک با سرعت ثابت، گزینه بهتري نسبت به ترافیک توقف و حرکت است. هرچند دید عمومی این 

بر  مدتیطوالن حلراهاست که افزایش عرضه، تقاضا را نیز افزایش خواهد داد. بنابراین احداث یا بهبود معابر 

 :اند ازترایج در این امر عبار هايروشباشد.  تواندینممسئله تراکم 

 مدیریت ترافیک دینامیک هايسیستمهدایت حجم ترافیک به مسیرهاي جایگزین کم تراکم از طریق  -

 بهبود شبکه خیابانی از طریق تغییر مسیر ترافیک، تعمیر معابر موجود و ساخت معابر جدید -

 ي کاربران معابربندتیاولوبندي معابر و طبقه -

 جاي گروهی از طریق کنترل رمپبا اجازه ورود تکی بهکنترل دسترسی به یک بزرگراه متراکم  -

 ي راهنمایی با زمان و جهت حرکت ترافیکهاچراغي سازهماهنگ -

 ایجاد اطمینان از جابجایی سریع وسایل نقلیه تصادفی یا دچار نقص فنی -

 تا بیشتر سرنشین 2ي داراي هالیاتومببه  HOV1اختصاص خطوط  -

 2شراکت در خودرو -

 هاندهیکاهش نشر آال -3-9-1-5

ي برقی با اختصاص هالیاتومبعنوان مثال، حمایت شود. به تواندیمتکنولوژي پاك در سطح محلی 

                                                   
1 High Occupancy Vehicle 
2 Carpooling 
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ي ترافیکی خاصی براي هاتیمحدودحمایت شود و یا  تواندیمپارکینگ رایگان در مناطق پارکینگ عمومی، 

ی جایگزین پاك با منافع مال هايتسوخوسایل نقلیه برخوردار از تکنولوژي پاك اعمال شود. بعالوه استفاده از 

مالی در کاهش مصرف سوخت در قسمت قبلی به تفضیل بیان شد. در  هايسیاستتشویق شوند. اعمال 

ي پارکینگ در این مناطق هاتیمحدودشهرهاي اروپایی، در مناطقی که مرکز شهر قطب مهم اقتصادي است. 

مونیخ، وین و زوریخ) در این شهرها، استفاده از براي یک دوره زمانی طوالنی وضع شده است. (شهرهاي 

و استفاده از خودروي شخصی در این شهرها  شودیماز سفرهاي شهري را شامل  25-35ونقل همگانی %حمل

رغم افزایش تملک خودروي شخصی ثابت مانده و یا در مواردي کاهش یافته است. ، علیمدتیطوالندر دوره 

رانی گذاري در ناوگان اتوبوسونقل عمومی از طریق سرمایهبود خدمات حملدر شهرهاي کوچک اروپایی، به

دهی رسانی زمان سرویساطالع هايسیستممدرن، با کیفیت باال و اختصاص حریم ویژه در نقاط متراکم شهر و 

 .ردیگیمانجام 

گذاري در شبکه در کنار بهبود خدمات سیستم همگانی در برخی شهرها، نظیر آمستردام، هانوور سرمایه

یمدرصد سفرهاي شهروندان به این طریق صورت  15حدود  جایی کهي انجام شده است. تا سواردوچرخه

 هايسیستمخطوط ویژه دوچرخه کاهش سرعت ترافیک از طریق  تأمینجاي . در مناطق مسکونی بهردیگ

هرهاي اروپایی، کاهش حجم . در بسیاري از شردیگیمکنترل سرعت و تشریک فضا با بقیه ترافیک صورت 

یی در ایجاد تسهیالت جهت افزایش ایمنی عابران پیاده صورت هاتالشسفرهاي پیاده صورت گرفته و اکنون 

ي ترافیکی در مناطق مختلف متفاوت است. در شمال شرق اروپا، کنترل پارکینگ هاتیمحدود. اعمال ردیگیم

ي دسترسی متنوعی در مرکز شهر جهت هاکنترلاولین اقدام در کنترل ترافیک بوده است. در ایتالیا و یونان، 

در حجم ترافیک گشته است. سنگاپور  10-20کاهش حجم ترافیک صورت گرفته است. که منجر به کاهش %

. این اقدام، همراه با کندیمگذاري در محدوده مرکزي شهر را اجرا سال است که طرح قیمت 20دت م

 . ردیگیمونقل همگانی صورت ي پارکینگ و بهبود خدمات حملهاتیمحدود

. اتومبیل ردیگیمسیاست شراکت در خودرو یکی از مواردي است که در استرالیا مورد استفاده قرار 

و باعث تشویق بیشتر به  سازدیمد، امکان دسترسی به خودرو را بدون نیاز به تملک آن فراهم شراکتی به افرا

. در این طرح، اعضاي طرح شراکت خودرو، موظف به دشویمهاي سازگار با محیط زیست استفاده از شیوه

کل شامل  دالر به ازاي هر ساعت استفاده هستند که در 6دالر در ماه براي حق عضویت و  15پرداخت 

 100ي حداقل هانهیهز. این میزان قابل مقایسه با شودیمي تعمیرات، نگهداري، ثبت، بیمه و سوخت هانهیهز

 دالر در ماه بابت بیمه و ثبت تملک خودرو بدون در نظر گرفتن مدت استفاده از آن است. 
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متر براي پارکینگ به شراکت در خودرو، امکان حضور تعداد کمتري خودرو در شهر و نیاز به فضاي ک

ي و وسایل نقلیه سواردوچرخهروي، ي جایگزین چون پیادههانهیگز. بنابراین سازدیمازاي هر نفر را فراهم 

. همچنین منجر به کاهش تراکم ترافیک، کاهش آلودگی هوا و صوت ابندییمهمگانی امکان حضور بیشتري 

شهري، به علت کاهش در فضاي پارك خودرو در  هايسازمان. شراکت در خودرو، براي بسیاري از دشویم

حاشیه معابر و امکان استفاده از این اضافه فضایی به وجود آمده جهت مقاصد دیگر مطلوب است. بسیاري از 

سایر  تواندیم. شراکت دهندیمي شراکت در خودرو، پارکینگ رایگان اختصاص هاطرحشهري، به  هايسازمان

ونقل ي و حملسواردوچرخهروي، هاي پیادهونقلی را تکمیل کند. ممکن است فرد از شیوههاي حملشیوه

ها مشکل بوده از خودروهاي شراکتی استفاده نماید همگانی استفاده کرده و در مواردي که استفاده از این شیوه

تر یا ون دسترسی ري به خودروي بزرگیا اینکه شخص داراي خودروي شخصی کوچکی بوده و در موارد ضرو

ونقلی هاي حملبا سایر شیوه داشته باشد. در راستاي تسهیل استفاده از خودروي شراکتی بایستی این شیوه

ونقل عمومی یا فضاهاي خاص حمل هايایستگاهیکپارچه شود. فضاهاي پارك خودروي مشترك که نزدیک به 

هاي مختلف سفر را در طول یک سفر فراهم کان ترکیب استفاده از شیوهي باشد. به سفر کننده امسواردوچرخه

 .سازدیم

 ونقل شخصیبندي راهبردهاي حملجمع -3-9-2

 13–3جدول ونقل شخصی، در هاي مختلف مربوط به حملپس از بررسی کامل راهبردها و جنبه

ها اجرایی این بخش صورت گرفته است. ذکر این نکته الزم است که از بندي بر روي راهبردها و سیاستجمع

 نیز در این جدول استفاده شده است. شیرازانداز شهر هاي اشاره شده در سند چشمراهبردها و سیاست
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 ونقل شخصیراهبردهاي حمل -13–3جدول 
 سیاست اجرایی راهبرد

عبور خودرو از  يهزینه برااخذ 
 شبکه معابر

 راه گذاريقیمتو  کیتعریف محدوده تراف 
 اخذ هزینه استفاده از معابر به صورت هوشمند از خودروها 

 پیماییتشویق به هم

 مشترك نیپرسرنش يایجاد خطوط مخصوص تردد خودروها 
 پیماییهم يبرا يسازو فرهنگ یرساناطالع 
 مقصد مشترك توسط مسافران-مبدأسایت و اپلیکیشن براي یافتن توسعه وب 
 پیماییهماستفاده کنندگان  يکمتر براو عوارض  اتیاخذ مال 

اعمال محدودیت عبور وسایل 
 هینقل

 هاابانیکردن خ طرفهیک 
 به مرکز شهر در ساعات روز يبار نیسنگ يممانعت از ورود خودروها 
 ي هفتهروزها یدر برخمرکز شهر  يهاابانیاز خ یممانعت از ورود خودروها به برخ 
 نیسرنشتک يتردد خودروها ياعمال محدودیت برا 

 کاهش سفرهاي غیرضروري

 يمراجعات ادار يبرا کیتقویت دولت الکترون 
 ي و تحصیل از راه دورافزایش دورکار 
  يرحضوریغو  یخرید اینترنتتوسعه 
 غیرضروري يکاهش سفرها يبرا سازيفرهنگو  رسانیاطالع 

 اعمال محدودیت پارکینگ
 مرکز شهر يهاابانیدر خ نگیایجاد محدودیت پارک 
 کاربران انیم ياهیحاش يهااعمال محدودیت زمان پارك و توزیع عادالنه پارك 
 یمازاد به خدمات عموم يهانگیپارک يکاربر رییتغ 

 ايحاشیه نگیپارک گذاريقیمت
 یعموم نگیپارک به جهت انتقال

 ياهینسبت به پارك حاش یکمتر پارك عموم متیاعمال ق 
 یاصل يهامحدودیت پارك در شریان 

 یابانیشبکه خ تیبهبود ظرف

 يهاستمیس قیکم تراکم از طر نیگزیجا يرهایبه مس کیحجم تراف تیهدا 
 کینامید کیتراف تیریمد
 اخت معابر موجود و س ریتعم ک،یتراف ریمس رییتغ قیاز طر یابانیبهبود شبکه خ

 دیمعابر جد
 کاربران معابر يبندتیمعابر و اولو يبندطبقه 
 کیبا زمان و جهت حرکت تراف ییراهنما يهاچراغ يسازهماهنگ 
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