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 چکیده

 میزان و تراکم افزایش سبب توسعه درحال کشورهای از بسیاری در خودروها ازدیاد و شهرنشینی رشد امروزه

 طراحی ترافیک نوع و حجم این عبور برای عنوان هیچ به که است شده شهری ر معاب شبکه در ترافیکی تصادفات

 طراحی غلط صورت به که هایی تقاطع وجود و معابر و ها جاده از صحیح نگهداری و تعمیر در ضعف. اند نشده

 مراتب سلسله رعایت همچنین عدم .است شده شهری معابر شبکه ایمنی در جدی مشکالت بروز باعث اند شده

 موجب کالنشهرها بویژه و شهرها در شهری کاربریهای پراکنش و توزیع نحوه به توجه عدم و فضایی سازمان

 .کشاند می محالت این مرکز به را عبوری ترافیک ناخواسته و شده شهری محالت داخل در ناآرامی آمدن بوجود

 معابر در ترافیک ایمنی ارتقای در مدیریت نقش و ترافیکی های چالش شناسایی هدف مقاله حاضربر همین اساس 

تحلیلی می باشد. برای رسیدن به این هدف به بررسی کلی علل و -همگانی با روش توصیفی نقل و حمل و شهری

عوامل اصلی چالش های ترافیکی شهرها از دیدگاه مسئولین و شهروندان پرداخته و در نهایت پیشنهادات کاربردی 

 در انگیزه ایجاد جهت مهمی نتایج نشان می دهد عاملدر راستای ساماندهی این معضل در کالنشهرها ارائه شد. 

 نقل و حمل و شهری معابر ترافیک در ایمنی ارتقای شهری و خدمات کیفیت بهبود و توسعه آن مقابل در و مردم

 همکاری گردد، بیشتر شهروندان بین در رضایت این چقدر و هر. شد خواهد همگانی و در نتیجه ساماندهی ترافیک

 توان می و .شد خواهد بیشتر شهر سطح در خدمات ارائه و وظایف بهتر انجام جهت در گوناگون نهادهای با آنان

 ضمن حمل و نقل شهری، مسایل در مدت بلند و مدت کوتاه رویکردهای داشتن و جهانی تجارب از استفاده گفت

 شهری عملکرد ارتقای محوریت با شهروندان زندگی و شهری زیست کیفیت بهبود محور، انسان زیرساختهای ایجاد

 هوا، صوتی، آلودگیهای از اعم پیامدهایی و تبعات آن صحیح ریزی برنامه عدم که. باشد مفید رویکرد یک تواند می

 .بود خواهد دیگر مسایل بسیاری و زمان اتالف و بیماریها انواع محیطی، زیست مسایل

 همگانی نقل و حمل شهری، ترافیک، معابر ایمنی ارتقای مدیریت شهری، ترافیکی، های واژه کلیدی: چالش
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 مقدمه  - 1

امروزه رشد شهرنشینی و ازدیاد تعداد خودروها در بسیاری از کشورهای در حال توسعه باعث افزایش تراکم 

در مراکز شهری و بالطبع افزایش اتالف وقت و صرف هزینه های سنگین برای مردم و ساکنان شهر شده و همچنین 

ترافیکی در شبکه های معابری گردیده که به هیچ عنوان برای عبور حجم و نوع منجر به افزایش میزان تصادفات 

(. مدیریت 1،1390ترافیکی که در حال حاضر می بایست از خود عبور دهند، طراحی نشده اند)ضیایی و همکاران،

منابع،  پایدار حمل و نقل اثرات توسعه حمل و نقل را بر روی کارایی اقتصادی، موضوعات زیست محیطی، مصرف

و به کاهش اثرات زیست محیطی،  (.1368)توسلی، کاربری اراضی و عدالت اجتماعی مورد توجه قرار می دهد

افزایش بازدهی سیستم حمل و نقل و بهبود وضعیت زندگی اجتماعی کمک می کند و هدف آن سیستم افزایش 

. که بدون (10، ص1384)پیت، استکارآیی و جابه جائی کاالها، خدمات و افراد با حداقل مشکالت دسترسی 

ها قابل دستیابی نخواهد بود واقعیت این است که وضعیت جابه  سازماندهی مجدد استراتژیها، سیاستها و برنامه

جائی مردم در دنیای امروز نامطلوب است و بدون انجام اقدامات اصالحی و پیشگیرانه بدون شک در آینده نزدیک 

گردید لذا هم کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه ناگزیر به حرکت بسوی تبدیل به یک بحران خواهد 

و برای حل معضالت عدیده ترافیکی در شهرها می بایست مبانی  (.1369)مایل، مدیریت پایدار حمل و نقل هستند

بررسی اثرات  .و اصول حمل و نقل پایدار را به عنوان مرکز ثقل برنامه های آتی حمل و نقل مد نظر قرار دهند

متقابل سیاستهای حمل و نقل شهری و توسعه و کاربری زمین رشد روز افزون استفاده از وسایل نقلیه موتوری در 

حمل و نقل کالن شهرها، در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافتگی، هماهنگی بین سیاستهای حمل و نقل 

 دربرگیرنده ریزیبرنامه . فرآیند(1384، بیتلی تی، س. ام)ویلر اشهری و سیاستهای توسعه شهر را ایجاب می نماید

 به که (.14ص1368ت)پیران،اس شهری و نقلریزی حمل برنامه شهری، ریزیبرنامه از بخشی پیوسته، است کلیتی

 شهری جامع ریزیبرنامه کالبدی ها، بعدبخش سایر و هازیرساخت اراضی، کاربری هایبخش ریزیبرنامه همراه

 عوارض و آثار شهری، و نقلحمل  بخش ویژهبه و شهری ریزیبرنامه روند در نارسایی دهد. وجودمی تشکیل را

 و شهری ایمنی کاهش هوا، آلودگی مقصد، به در رسیدن تأخیر انرژی، باالی مصرف همچون را ایگسترده زیانبار

 آورده است.  بار به ها،این نظایر و شهر پیوندهای سنتی و هابافت بردن بین از جانی، افزایش خطرهای

 انواع متداول سیستمهای حمل و نقل شهری -2

: منظور از مترو سیستمی است که کامالً در مسیرهای خاص و جدا از سایر وسایل نقلیه و عابرین حرکت مترو

 Head wayکند و مسیر آن عمدتاً در زیر زمین است. مترو پرظرفیت ترین سیستم حمل و نقل شهری در می

قطارهای خود را از طریق شبکه باالسری   DCیا  ACمشابه و یکسان می باشد،که برق مورد نیاز تراکشن موتورهای

( VDC750)(که عمدتا از طریق ریل سومV1500یا V750دریافت می کند ) DCیا  ACیا ریل سوم بصورت 

شده، تشکیل گردیده است که برخی از آنها دارای واگن به هم کوپل  تامین می شود. قطار مترو معموالً از چندین 

 6-7و عموما  4های هر قطار بیش از نیروی کششی و برخی دیگر فاقد نیروی کشش )تریلر( می باشد تعداد واگن

( تا یک Headwayواگنه می باشد( و حداقل سرفاصله زمانی اعزام های متوالی قطارها ) 7واگن)متروی تهران 

کیلومتر در ساعت است. از  40تا  35. سرعت تجاری متوسط بین (25ص1379)پزشکی، باشدتواند دقیقه هم می



  چهریمنو                            

 

313 

 

جمله روشهای سریع حمل و نقل مسافر استفاده از مترو می باشد که تمام یا قسمتی از مسیر سیر این وسیله ممکن 

( یک دقیقه، با Headwayاست روی زمین یا زیر زمین باشد ظرفیت جابجایی مسافر، با حداقل سرفاصله زمانی)

نفر درساعت در هر جهت می باشد. قطارهای مترو شتاب تراکشن و  100.000متری  140واگنه  7قطارهای 

( داشته و لذا دیرتر به LRTترمزگیری کمتری درمقایسه با تراموا، اتوبوس برقی، منوریل و قطار سبک شهری)

 140واگنه مترو بطول  7شسته و ایستاده یک قطار حداکثر سرعت رسیده و دیرتر نیز توقف می نماید. ظرفیت ن

(بر خالف قطارهای شهری زیر زمینی ) مترو ( دارای Suburbanنفر می باشد. قطارهای حومه شهری) 1800متر،

سرعت متوسط باالتر، فواصل بیشتر ایستگاه ها، ظرفیت باالتر قطارها، سنگین تر بودن قطارها و بیشتر بودن نیروی 

 .(1381)پاپلی یزدی، اشندمی ب …کشش و 

از جمله سیستمهای حمل و نقل شهری ریلی بوده که LRT:(Light Rail Transit :)قطار سبک شهری

به فراز مسیر یا بطور کلی هندسه مسیر،  LRT)آرایش واگنهایواگن خودکشش و تریلر می باشد 5ا ت 3دربرگیرنده 

حداکثر بار مسافری، سرعت تجاری مورد نظر، تعداد واگنهای دارای کابین هدایت و کنترل وقیمت واگنها بستگی 

دارد( کشنده، واگنی با موتورهای الکتریکی می باشد که واگنهای بدون موتور)تریلر( را به دنبال خود کشیده یا به 

طار سبک شهری برق مورد نیاز خود را عمدتا ازطریق پانتوگرافها از شبکه باالسری اخذ می نماید. جلو می راند. ق

سکوهای مسافری می توانند تقریبا هم سطح ریل حرکت یا باالتر از آن باشد. با توجه به چگونگی ترافیک آن، 

LRT  مرکز تحقیقات جاده ای و حمل و 1989به سه دسته تقسیم می شود: در سال(نقلTRRL سه نوع عملکرد ،)

 ( تعریف نمود:LRTبرای قطار سبک شهری )

LRT1.عبارت است از سیستمی که در فضای مشترك خیابان با سایر وسائط نقلیه و عابرین پیاده تردد نماید : 

LRT2آن  : درآن حق تقدم در عبور از مسیر به قطار داده شده ولی برای امور اضطراری سایر وسائط نقلیه نیز از

 استفاده 

 .(.10، ص1400)آرام، می کنند

LRT3 حتی عابر پیاده( جدا شده و ممکن است قسمتی از مسیر از باال ترافیکها ): درآن تمام مسیر عبور، از سایر

 یا زیرزمین عبور کند.

LRT3:از لحاظ چگونگی بهره برداری به سه دسته تقسیم می شود ، 

 LRT3a .)قطار توسط راننده و بصورت چشمی کنترل می گردد )هدایت و کنترل انسانی ، 

 LRT3b سیستم کنترل قطار دارای ،ATP: Automatic Train Protection.باشد )) 

 LRT3c سیستم کنترل قطار دارای ،ATP: Automatic Train Operation.باشد )) 

ر و حرکت آن در مقایسه با انواع اتوبوس و تراموا از کیلومتر در ساعت بوده، حریم سی 30-35سرعت تجاری 

حفاظت و انحصار بسیار بیشتری برخوردار بوده و در مقایسه با مترو و منوریل از حفاظت و انحصار کمتری 

یک قطار سبک  برخوردار می باشد. در قوسها راحت تر از مترو گردش می نماید. ظرفیت نشسته و ایستاده 

 نفر می باشد. 1000ه چهار واگن LRTشهری)
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هنگامی که نامی از منوریل به میان می آید همگان به سمت یک سیستم حمل ونقل (: Monorailمنوریل )

تشریفاتی، پر سروصدا، مدرن، پر هزینه و حتی سیستمی که برای مقاصد تفریحی و توریستی به کار می رود، 

کاربردهای متعددی دارد. سیستم منوریل از جمله وسائط معطوف می شود. این در حالی است که سیستم نامبرده 

حمل و نقل ریلی درون شهری مسافری به شمار می آید. منوریل یک خط منفرد است، که به عنوان ریل برای 

واگنهای مسافری یا باری به کار برده می شود. در اغلب موارد این ریل در باالتر از سطح زمین تعبیه می شود، اما 

می توانند در سطح زمین، پایین تر از سطح زمین و یا در تونلهای زیر زمینی مورد بهره برداری قرارگیرند.  منوریلها

واگنهای منوریل ممکن است به شکل معلق از یک مسیر ویژه و نسبتاً باریک ترآویزان شوند)زیر خط یا کنارخط( 

واگنهای منوریل این است که از مسیری که  و یا روی این مسیر قرار گرفته و حرکت کنند. در هر حالت ویژگی

. به منظور افزایش سرعت منوریل، از (1390، عبدالرحمانی)تکیه گاه آنها به شمار می آید همواره پهن تر هستند

چرخهای فوالدی در آن استفاده می شود، ولی چرخهای الستیکی نیز وجود دارد که باعث کاهش سروصدا می 

طراحی و ساخته می شوند تا با محیط اطراف منطبق گردند. امروزه سیستم منوریل را در گردند. ایستگاه ها بگونه 

نقاط مختلف دنیا به دو منظور مورد استفاده قرار می دهند؛ در بعضی نقاط سیستم مذکور را به هدف حمل و نقل 

ناطق پر گردشگر درون شهری بکار می برند و در بعضی دیگر از سیستم منوریل به منظور جذب توریست در م

بهره برداری می کنند. سیستم منوریل به دلیل اینکه مسیر عبوری آن اغلب در ارتفاع قرار می گیرد و وسائل نقلیه 

آن قابلیت جابجایی تعداد زیادی مسافر را دارا هستند، راه حل مناسبی برای مشکالت ترافیکی شهرهای بزرگ در 

ومتر در ساعت بوده، حریم سیروحرکت آن در مقایسه با انواع کیل 30-35مسیرهای خاص است. سرعت تجاری 

اتوبوس و تراموا از حفاظت و انحصار بسیار بیشتری برخوردار بوده و درصورتیکه مسیر حرکت هوایی باشد 

( گردش می نماید. LRTحفاظت و انحصار آن شبیه مترو است. در قوسها راحت تر از مترو و قطار سبک شهری)

ری بیشتری در مقایسه با مترو داشته و سریعتر توقف می نماید. احتمال از خط خارج شدن منوریل و شتاب ترمزگی

 نفر است. 800بسیار کمتر از مترو و قطار سبک شهری می باشد. ظرفیت نشسته و ایستاده یک منوریل چهار واگنه 

کند و ترافیک آن ویژه خود حرکت میمنظور از تراموا سیستمی است که عمدتاً در سطح خیابان و در مسیر تراموا: 

ها به صورت همسطح بوده و اولویت حرکت با باشد و اغلب تقاطعبا سایر وسایل نقلیه به صورت مشترك می

شود. ترموا برق مورد نیاز خود را از شبکه دقیقه در نظر گرفته می 4تراموا است. حداقل سر فاصله زمانی حدود 

هزار  8تا  3کیلومتر در ساعت و و ظرفیت آن بین  30تا  20اری متوسط بین باالسری اخذ نموده و سرعت تج

( گردش LRTباشد. در قوسها راحت تر از مترو، منوریل و قطار سبک شهری )مسافر در ساعت در هر جهت می

توقف ( داشته و سریعتر LRTمی نماید. و شتاب ترمزگیری بیشتری در مقایسه با مترو، منوریل و قطار سبک شهری)

می نماید. با توجه به وجود سیستم های حمل و نقل شهری نوین و کارا، استفاده از تراموا در حال منسوخ شدن 

 می باشد.

 از جمله وسائط حمل و نقل شهری، اتوبوس می باشد که سه نوع متداول آن عبارتست از:اتوبوس: 

 ( اتوبوس برقیTrolley Bus.) 

 .اتوبوس دیزلی 
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  .اتوبوس گازسوز 

را از طریق شبکه باالسری اخذ کرده و به موتورهای الکتریکی اتوبوس جهت  DCیا   ACاتوبوس برقی، برق 

کیلومتر در ساعت بوده، معموال عرض بدنه آن بیشتر از  20-25رانش تحویل می دهد. سرعت تجاری اتوبوس ها 

سایر وسائط نقلیه ریلی از حفاظت و  وسائط نقلیه ریلی می باشد. حریم سیر و حرکت اتوبوس برقی در مقایسه با

نفر در ساعت  1500دقیقه  5انحصار بسیار کمتری برخوردار است. ظرفیت جابجایی مسافر، با سرفاصله زمانی اعزام 

نفر قابل افزایش است. در قوسها راحت تر از مترو، منوریل  2500در هر جهت می باشد. که این ظرفیت حداکثر تا 

( گردش می نماید و شتاب ترمزگیری بیشتری در مقایسه با مترو، منوریل و قطار سبک LRTو قطار سبک شهری)

نفر بوده و این نوع  100( داشته و سریعتر توقف می نماید. ظرفیت نشسته و ایستاده هر اتوبوس برقی LRTشهری)

محرك، از طریق موتور  اتوبوس فاقد هر گونه آلوده کنندگی هوا می باشد. در اتوبوس های دیزلی و گازسوز نیروی

دیزل و موتور گازسوز تامین می شود. ظرفیت جابجایی مسافر و سرعت متوسط هر سه اتوبوس تقریبا شبیه یکدیگر 

بیشتر ازگازسوز وگازسوز بیشتر  بوده ولی هزینه خرید تجهیزات ثابت و متحرك و تعمیر و نگهداری اتوبوس برقی 

 از دیزلی می باشد.

: از جمله سیستم های حمل و نقل شهری بسیار کم ظرفیت است که دارای یک شخصیتاکسی و خودروهای 

راننده و حداکثر چهار الی پنج سرنشین می باشد. دارای موتورهای بنزینی، گازسوز یا دوگانه سوز می باشند. استفاده 

وجود نخواهد از تاکسی در مقایسه با خودرو شخصی وقت بیشتری را تلف می کند، ولی مشکل پارك خودرو 

)مسافرین( مسولیتی نسبت به ی بوده و استفاده کننده از تاکسیداشت. تاکسی گرانترین سیستم حمل و نقل شهر

مالکیت و هزینه های جانبی آن ندارند. شبکه تاکسیرانی، سیستم حمل و نقل عمومی مهمی در کشور به شمار رفته 

سفر می باشد،  4/0تا  3/0ی شخصی در کلیه شهرهای بزرگ و تعداد سفرهای روزانه هر فرد با تاکسی و خودروها

در برخی از شهرها تعداد تقریبی مسافرکش های شخصی بدون پالك نارنجی با تاکسی های پالك نارنجی مساوی 

 .است. به طور کلی هر تاکسی چهار یا پنج مسافر را به صورت همزمان جا به جا می نماید

 نقل شهری بررسی راهکارهای توسعه حمل و -3

مفهوم توسعه که از آن می توان به تمایل بشر برای تغییرات محیطی و به عبارت امروزین، افزایش قدرت کنترل 

فرد بر محیط یاد کرد، قدمتی به درازای عمر بشر دارد. این مفهوم در برهه کنونی که از آن به نام فرا ارتباطات یاد 

و توسعه ارتباطات و دانش های بنیادین همراه با رشد فزاینده  می شود اهمیت مضاعفی می یابد چراکه گسترش

شهرنشینی لزوم ارایه تعاریف جدید از زندگی بشری و مختصات این سبک زندگی را دو چندان می کند در این 

میان بی شک حمل و نقل و ارایه راهکارهای توسعه پایدار حمل و نقل در کالن شهرهایی چون تهران در صدر 

رنشینی گرفته و طبیعی است که با این پیش درآمد مطالعات کالنی نیز در این حوزه ها از سوی ارگان مباحث شه

های شهری، پژوهشگران و محققان و دانشگاه ها صورت می گیرد. به ویژه آن که رشد بی رویه جمعیت و شهرنشینی 

رهای موثری برای حل این مساله مهم در شهرهای بزرگی چون تهران از آمار رو به رشدی برخوردار بوده و راهکا

شهرنشینی بی رویه و گسترش پرشتاب پدیده شهرنشینی در بسیاری از شهرهای  .در کشور تدوین نشده است

کشورباعث به وجود آمدن پدیده هایی همچون حاشیه نشینی، زاغه نشینی، تکدی گری، تشکیل شهرهای خوابگاهی، 



 3شماره 4، دوره1400 زمستانجغرافیا و روابط انسانی،                             

316 

 

ناسازگاری های فرهنگی شده و واز همه مهمتر مشکالت زیادی را در افزایش بیکاری و بزهکاری و مشکالت و 

نحوه ارایه خدمات حمل و نقلی پدیدار ساخته است. یکی از ستون های اصلی آنچه توسعه پایدار نامیده می شود 

ه ایجاد سامانه ترابری پایدار است. تهران امروز شهری است سردرگم در مباحث کالن ترافیک و حمل و نقل که ب

 .تازگی گام های علمی و بنیادین برای رفع این مشکالت از سوی شهرداری و شورای شهر تهران آغاز شده است

تهیه و تدوین طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران را شاید بتوان مقدمه ای برای حرکت های علمی و قابلیت 

ر آورد. طرحی که منطبق با سند چشم انداز الگوبرداری برای دیگر کالن شهرهای ایران را داشته باشد، به شما

پیش بینی و تهیه شده است بررسی های الزم جهت تهیه طرح جامع ترافیک  1404جمهوری اسالمی ایران سال 

و با تشکیل کارگروه های تخصصی و بر پایه مستندات و پایگاه های اطالعاتی جامع سالهای  1385تهران در سال 

اطالعات به هنگام شده در زمینه تقاضا و عرضه در شرکت مطالعات جامع حمل و گذشته ترافیک شهر تهران و 

نقل و ترافیک تهران وبا بکارگیری ابزارهای کارآمد در زمینه مدلسازی انجام گردید که در نهایت توسط شهردار 

ئه و در یکصد و به شورای اسالمی شهر تهران ارا "طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران"تهران در قالب الیحه 

طرح شبکه قطار شهری، اتوبوسرانی و مینی بوسرانی و تاکسیرانی  .ششمین جلسه رسمی این شورا مصوب گردید

ون، بهینه سازی جریان ترافیک در معابر شهری از طریق اعمال مدیریت و ترافیک، طرح ارتقای فرهنگ ترافیک، 

های حمل و نقل عمومی کارا با ارتقای سطح سرویس  فراهم کردن سیستم حمل و نقل یکپارچه و توسعه سیستم

آنها، کاهش تقاضای سفر سواره و افزایش سهم نقلیه عمومی اعم از قطار شهری، اتوبوسرانی و سایر سیستم های 

حمل و نقل عمومی، افزایش سهم سفرهای غیرموتوری مانند پیاده روی و دوچرخه سواری با توجه به سازگاری 

ت، ارتقای ایمنی سیستم حمل و نقل شهری و جلب اعتماد شهروندان نسبت به وسایل نقلیه آنها با محیط زیس

 .عمومی از جمله اهداف تاکید شده در این طرح است

 3درصد، مینی بوس  22درصد، برای اتوبوس  30همچنین در این طرح وی سهم تعیین شده برای قطار شهری 

ین پیش مقدمه باید از متروی تهران به عنوان پایلوت و محور حمل درصد ذکر شده که با ا 20درصد و تاکسیرانی 

خط سیستم ریلی باید در تهران  15کیلومتر در  1404،460و نقل شهری تهران یاد کرد. بر اساس این طرح تا افق 

هزار دستگاه  11خط با حضور  400کیلومتر آن درون شهری خواهد بود.در بخش اتوبوسرانی  380احداث شود که 

پایانه  12کیلومتری خطوط تندرو به همراه  150درصدی سفرهای درون شهری و توسعه  22با ظرفیت جابجایی 

چند منظوره درون شهری باید احداث شود. تحقق اهداف درج شده در طرح جامعه ترافیک به یقین تهران را دارای 

جدیت از سوی شهرداری تهران دنبال  حمل و نقل پیشرفته شهری خواهد نمود و این ایده ای است که اکنون به

 .می شود. تاکید بر راه اندازی زمان بندی شده پروژه هایی چون تونل توحید را باید در همین راستا تلقی کرد

با گسترش پدیده شهر نشینی، حمل و نقل در شهرها ابعاد گسترده ای به خود گرفته و پاسخگوی نیازهای 

این امر در شهرهای متوسط و بزرگ دنیا بیشتر نمود داشته و استفاده از  .ترافیکی مردم در سطح شهرها نیست

سیستم های حمل و نقل عمومی جهت جابجایی مردم، امری ضروری به نظر می رسد. آنچه مسلم است توسعه 

شبکه حمل ونقل شهری د رکال نشهر های ایران هم به عنوان مهمترین چالش شهری مطرح بوده است و تهران به 

ان سرآمد کال نشهرهای ایران، نیاز به راهکارهای اجرایی و تسریع در توسعه شبکه حمل و نقل شهری دارد. عنو
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افزایش قابل توجه زمان جابجایی، افزایش تصادفات، آلودگی هوا و نزدیک شدن میزان آلودگی هوا به مرزهای 

 .شهری استتهدید سال مت انسانی، از تبعات سیستم حمل ونقل ناپایدار در مناطق 

اما به راستی چگونه می توان به سیستم حمل ونقل پایدار دست یافت؟! به طور حتم پایداری، تنها با ایجاد 

تغییرات در طراحی، الگوهای استفاده و مدیریت وسایل نقلیه حاصل نمی شود بلکه باید تغییراتی در نحوه تفکر 

شکال ت حمل ونقل ایجاد شود. یک سیستم حمل نسبت به شناخت و ارزشیابی راهکارهای ممکن برای حل م

ونقل پایدار نیازمند فعالیت هایی پیش از کنترل آلودگی هوا، ترافیک یا کاهش مصرف سوخت است و بررسی ها 

نشان داده است که هیچ راه حل منفردی برای حل مشکالت پیچیده و حمل و نقل وجود ندارد و رفع چنین مشکلی 

 .ع و پویا و قابل اطمینان استنیازمند یک سازوکار جام

مدیریت پایدار حمل و نقل اثرات توسعه حمل و نقل را برای کارایی اقتصادی، موضوعات زیست محیطی، 

مصرف منابع، کاربری اراضی و عدالت اجتماعی مورد توجه قرار می دهد و به کاهش اثرات زیست محیطی، افزایش 

تماعی کمک می کند و هدف آن سیستم، افزایش کارایی و جابجایی بازدهی سیستم حمل و نقل و بهبود زندگی اج

واقعیت این است که وضعیت جابجایی مردم در دنیای  .کاال ها، خدمات وافراد با حداقل مشکال ت دسترسی است

پرهیاهوی امروز مطلوب نیست و بدون انجام اقدامات اصال حی و پیشگیرانه بدون شک در آینده نزدیک تبدیل به 

بحران خواهد شد. لذا هم کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه ناگزیر به حرکت به سوی مدیریت یک 

پایدار حمل و نقل هستند و برای حل معضال ت عدیده ترافیکی درشهرها باید مبانی و اصول حمل و نقل پایدار را 

 به عنوان مرکز ثقل برنامه های آتی حمل و نقل مد نظر قرار دهند.

 اهبردهای مدیریت و برنامه ریزی حمل و نقل شهری و راهکارهای آنر -4

امروزه افزایش تسهیالت حمل و نقل از طریق روشهای مرسوم به دلیل نیاز به سرمایه گذاری کالن و زمان زیاد 

جهت اجرا نمی تواند به عنوان راهکاری مناسبی واساسی محسوب گردد. لذا درسالهای اخیرگرایش به استفاده 

زمکانیزمهایی جهت بهره گیری از فناوریهای نوین، استفاده بهینه از منابع موجود، ابتکار عمل و استفاده از تکنیکهای ا

شهرها مدیریت ترافیک شهری در اغلب کشورها، به عنوان بهترین راهکارها مورد توجه مدیران ترافیک کالن

ن راهکارهای مدیریت ترافیک که از فن آوری . یکی ازجدیدترین و مؤثرتری(1390)طلوعی، قرارگرفته است

( است که می تواند در راستای ITSاطالعات نشأت می گیرد ایده بکارگیری سیستم های هوشمند حمل و نقل)

تحقق شهرداری الکترونیکی افق تازه ای برای دستیابی به تحرك پویا و روان درجامعه ارتباطی و اطالعات وارائه 

نماید. پس از بررسی ضرورت گرایش به فن آوریهای نوین در عرصه حمل و نقل ن ایجاد خدمات بهتر به شهروندا

وازدیدگاه مدیریت شهری، به تعریف سیستم های هوشمند حمل ونقل، نحوه عملکرد، معماری، انواع خدمات و 

ه ریزی و استقرار معرفی زیرسیستم های مرتبط یا سیستم مذکور خواهد پرداخت. در ادامه به اقداماتی که دربرنام

ITS  و بومی نمودن سیستم مذکور در هر منطقه الزم است مورد توجه قرارگیرد و همچنین لزوم همکاری های بین

 شد.خواهد سازمانی اشاره

 سیستم حمل و نقل هوشمند راهگشای مشکالت ترافیکی تهران -4-1
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سال اخیر با افزایش  10میلیون نفر بزرگترین کالنشهر کشور و خاور میانه است. در طی 8شهر تهران با جمعیت 

سفر سواره به ازاء هر نفر افزون شده است به طوری که قریب  1.5مالکیت خودرو افزایش رفاه نسبی، نرخ سفر از 

جریان دارد. این تعداد سفر باعث مشکالت عدیده  میلیون سفر سواره در طی روز در شبکه معابر شهر تهران 15به 

میلیون لیتر در روز گذشته است، که این  12برای شهر تهران شده است. به عنوان مثال مصرف بنزین در پایتخت از 

امر خود باعث افزایش آلودگی محیط زیست و در نتیجه تهدیدی برای سالمتی شهروندان است ضمن اینکه افزایش 

میلیون خودرو  3در حال حاضر در تهران بیش از  .رو ها باعث افزایش حوادث ترافیکی نیز می شودحجم تردد خود

هزار خودرو به خیابان های  400میلیون موتور سیکلت در تردد هستند. از سوی دیگر ورود ساالنه بیش از  2و 

آمارها نشان  .جود آورده استپایتخت با توجه به کاهش سطح معابر شرایط بسیار سختی را برای شهروندان به و

برابر ظرفیت واقعی تهران، انواع خودرو و وسایل نقلیه در سطح شهر تردد می کنند. تامین هزینه  4می دهند حدود 

های بسیار باال برای روان سازی ترافیک شهر با بودجه فعلی امری غیر ممکن می باشد. تنها برای روان سازی 

ر میلیاردی نیاز است که با توجه به درآمد یک هزار میلیارد تومانی شهرداری که هزا 20ترافیک تهران به بودجه 

سال زمان نیاز است تا این بودجه فراهم شود. از این رو  40نیمی از آن هم صرف نگهداری شهر می شمود، 

ل یکی از ایجاد سیستم های هوشمند حمل و نق .راهکارهای نوین حملو نقل و ترافیک امری اجتناب ناپذیر است

مهمترین این راهکارها برای پایتخت خواهد بود. با ایجاد زیر ساخت های درست و استفاده از فناوری نوین می 

توان به سرعت و با صرف هزینه ای بسیار پایین تر از آن چیزی که برای روان سازی ترافیک نیاز است، مشکالت 

ست محیطی، به هدر رفتن انرژی، زمان و هزینه را برطرف مختلف تهران را از جمله ترافیک سنگین،آلودگی های زی

در شهر های بزرگ دنیا اهمیت این سیستم ها را به ما نشان می دهد.  ITS کرد. در حال حاضر مشاهده فعالیت های

هم از لحاظ نسبت منفعت به هزینه وهم از لحاظ ماهیت فواید حاصل از آن، دلیل استفاده  ITS مزایای حاصل از

و در شهر های بزرگ  2/5ن سیستم ها است. برای نمونه در امریکا نسبت منفعت به هزینه در نواحی شهریاز ای

در سالهای آینده رشد قابل  ITS نیز می رسد. ضمن آنکه بر اساس پیش بینی های انجام شده بازار 2/8این میزان به 

میلیارد دالر خواهد رسید. در  420به حدود  2015توجهی کرده وبر اساس تخمین ها این بازار در دنیا تا پایان سال 

تهران نیز نمونه هایی همچون سیستم کنترل هوشمند تقاطع ها، دوربین های نظارت تصویری مرکز کنترل ترافیک 

 در تهران بوده است. ITS تهران و تونل هوشمند رسالت از پروژه های موفق پیاده سازی

 ضرورت گرایش به فن آوریهای نوین در عرصه حمل و نقل  -4-2

رشد روزافزون جمعیت سبب افزایش تقاضای سفرشده و متعاقب آن استفاده از وسایل نقلیه شخصی به 

طورچشمگیری افزایش یافته است. این امر فشار حاصل بر شبکه های موجود حمل و نقل به خصوص در نواحی 

مسائل و مشکالت مربوط به حمل و نقل از قبیل تراکم، افزایش زمانهای تلف ست. شهری را چندین برابر نموده ا

شده، تصادفات، تخلفات، آلودگی های زیست محیطی، کاهش منابع انرژی و روند رشد سریع تقاضای حمل ونقل 

یافته و در توسعه  باعث شده تا تامین حمل و نقل ایمن و کارا یکی از مهمترین مسائل پیش روی اغلب کشورهای

یکی از راهکارهای حل این مشکالت توسعه شبکه های حمل ونقل است. اما ازآنجایی  حال توسعه محسوب شود.

که توسعه شبکه های حمل ونقل به دلیل محدودیت ظرفیت عمرانی، محدودیت بودجه وصدمه به محیط زیست 
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گر باتوجه به اینکه ایجادشبکه های جدید متناسب با رشد روزافزون تولید وسایل نقلیه نمی باشد و از طرف دی

به حمل و نقل باعث ایجاد انگیزه بیشتری برای تولید سفر در کاربران خواهد شد، لذا روشهای مذکور باوجو نیاز 

سرمایه گذاری کالن و زمان زیاد جهت اجرا به تنهایی نمی تواند به عنوان راه حل قطعی و مناسب در جهت حل 

محسوب شود. همچنین تأمین نیازهای جدید کاربران ناشی از افزایش سطح زندگی هرها معضل ترافیک کالن ش

 مردم و افزایش ارزش زمان مانند سیستم های اطالع رسانی ترافیک با تکیه بر روش های سنتی امکان پذیرنیست.

به نتیجه رساندن از مکانیزم هایی جهت  لذا دیدگاه حاکم بر فعالیت مدیران ترافیک کالن شهرها به استفاده

استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود و ارتقاء سطح  ،سرمایه گذاریهای کالن مربوط به توسعة معابر و راهسازی

ایمنی، کارایی و بهره وری شبکه حمل و نقل شهری با بهره گیری از پیشرفتهای حاصل از تکنولوژیهای نوین، 

گرایش پیدا کرده ی توسعه و مباحث مرتبط با مدیریت ترافیک شهری داشتن نوآوری و ابتکار عمل در برنامه ها

است. یکی از جدیدترین و مؤثرترین راهکارهای مدیریت ترافیک که از فن آوری اطالعات نشأت می گیرد ایده 

بکارگیری سیستم های هوشمند حمل و نقل است که می تواند در راستای تحقق شهرداری الکترونیکی افق تازه ای 

ای دستیابی به تحرك پویا و روان درجامعه ارتباطی واطالعات وارائه خدمات بهتر به شهروندان ایجاد نماید. الزم بر

به عنوان تنها ابزار حل مشکالت حمل و نقل محسوب نمی شود، بلکه زیر بنای  ITSبه توضیح است بکارگیری 

و ایجاد راه و رسمی جدیدتر و مؤثرتر به  مناسبی جهت کاهش پیامدهای منفی قرن بیستم در عرصه حمل و نقل

 منظور پاسخگویی به نیازهای حمل و نقل در زندگی قرن بیست ویکم است.

راه هوشمند، جاده یا بزرگراهی است که در بخش تأسیسات زیر بنایی قرارمی گیرد و شامل انواع تجهیزات الزم 

د جهت یکپارچه کردن عملکرد اجزاء مختلف نصب شده در جاده و همچنین رعایت چارچوبی مناسب واستاندار

به منظور تبادل محدوده وسیعی از اطالعات ما بین کاربران شامل  ITS سیستم در محدوده وسیعی از خدمات

وسائل نقلیه هوشمند عبارتند از وسائل نقلیه ای که جهت ارائه  .باشدرانندگان، وسائل نقلیه و عابرین پیاده می

مجهز به تجهیزات خاصی می باشند. زیرساختهای ارتباطی به عنوان  ITSشده در بخشی از خدمات تعریف 

هوشمند برقرارمی سازد محسوب می شود. جریان تکنولوژیی که جریان اطالعات را بین وسائل نقلیه هوشمند و راه 

ها و پردازش داده اطالعات در تکنولوژی مذکور شامل مراحلی از قبیل جمع آوری و دریافت داده ها، انتقال داده 

برداری از اطالعات پردازش شده می باشد که جهت عملکرد صحیح و مناسب سیستم ها و همچنین و توزیع و بهره

 ارتباطی مناسبی بین آنها تعریف و ایجادگردد. الزم است زنجیره 

 یابی در کنترل ترافیکهای مکانعملکرد سامانه مدیریت ناوگان خودرویی و سیستم -5

های ردیابی تواند از سیستمها وابسته به ناوگان خودرویی است میتمامی کسب و کارهایی که عملکرد آن

ها از اهمیت زیادی خودرویی به عنوان یک ابزار تحلیل ضروری استفاده کنند. آنچه در به کارگیری این سیستم

آوری شده در . اطالعات جمع(3ص1390)منتظری،شودآوری میای است که جمعبرخوردار است بانک داده

توانند با دریافت های بیمه می. به عنوان مثال، شرکت(1381، ساوج)گیردهای مختلف مورد استفاده قرار میبخش

اطالعات مربوط به ناوگان خودرویی عملکرد خود را تصحیح کرده و به جای اختصاص بیمه بر اساس مدل و 

. های سازمانی را کاهش دهندرد و عملکرد راننده قرار داده و هزینهموتور خودرو، حق بیمه را بر اساس کارک
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همچنین تصور کنید کلیه ناوگان خودرویی به سامانه مدیریت ناوگان و ردیاب خودرویی تجهیز شده باشند و 

آوری شده است. ها به صورت یک بانک اطالعاتی عظیم جمعاطالعات مربوط به موقعیت جغرافیایی و کارکرد آن

ای را بررسی کرده و با اطالع به رانندگان توان با تحلیل صحیح این اطالعات میزان ترافیک منطقهر این شرایط مید

ترین زبان بیان کرده است؛ در تر شدن ترافیک جلوگیری کرد. مثال عنوان شده، کنترل ترافیک را به سادهاز شلوغ

 شود.ادامه این طرح با جزئیات بیشتر بیان می

 ل و نقل هوشمند یکی از جدیدترین و مؤثرترین راهکارهای مدیریت ترافیکحم -6

گیرد، ایده آوری اطالعات نشأت مییکی از جدیدترین و مؤثرترین راهکارهای مدیریت ترافیک که از فن

های کنترل و آوریونقل بر اساس فنهای هوشمند حملونقل است. سیستمهای هوشمند حملکارگیری سیستمبه

 اند از:شده است که عبارتاز سه جزء اصلی تشکیل ITSتوان گفت کنند. از یک دیدگاه کلی میالعات کار میاط

 راه هوشمند    

 وسایل نقلیه هوشمند    

 های ارتباطیزیرساخت    

AVL باشد که با افزارهای خاص میافزارها و نرمیک سیستم و ابزار کنترلی و مدیریتی است و ترکیبی از سخت

های اطالعات جغرافیایی( امکان ردیابی سیستم) GISبر زیرساخت و با تکیه  GPSآوری ماهواره و استفاده از فن

پذیر ساختن مدیریت بهینه آنان ها و امکانها را با هدف اطالع یافتن از موقعیت آنهمزمان و ناهمزمان متحرك

باشد و مسئولین تعیین میوقعیت خودروها از طریق یک مرکز عملیاتی قابلاندازی این سیستم، مسازد. با راهفراهم می

ها را بر روی نقشه مشاهده کرده و آخرین توانند با برقراری اتصال به مرکز، مکان و الگوی توزیع، متحركسیستم می

رسی به گزارشات تحلیلی ها را در اختیار داشته باشند. همچنین برنامه ریزان سازمانی با دستاطالعات حرکتی متحرك

 ریزی مناسب و کارایی منابع حمل و توزیع سازمان اقدام کنند.توانند در خصوص برنامهبر روی این اطالعات، می

 دو زیرساخت اساسی کنترل هوشمند ترافیک شهری

 تجهیز کلیه ناوگان خودرویی و امکان ارتباط ناوگان با یکدیگر 

 های خطرهای شهری از جمله چراغارتباط ناوگان با زیرساختهای شهری و امکان تجهیز زیرساخت 

کند. این ها را دریافت میدر مورد اول، خودرو با تمامی چهار خودرو اطراف خود در ارتباط است و اطالعات آن

شود. در یا ارتباط خودرو با خودرو گفته می V2Vتکنولوژی پایه و اساس خودروهای خودران است که به آن 

جایی اطالعاتی از جمله شرایط بههای شهری در ارتباط بوده و امکان جادوم، تمامی خودورها با زیرساختمورد 

یا ارتباط خودرو با زیرساخت گفته  V2Iشود که به آن های ترافیکی و تصادفات فراهم میوهوایی، سیگنالآب

 شود.می

 یافته های پژوهش -10

 هاو معابر شهر هاشبکه خیابان -10-1

خصوصا  یشهراکثر مناطق کند، معابر است. ای را به خود جلب میای که در اولین نگاه نظر هر بازدیدکنندهمسأله

شروع ساخت و ساز جدید بدون توجه به اثرات حمل  اگر ، وهستندر قسمت مرکزی عمدتا دارای بافت قدیمی 
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. خواهد شدحاکم قدیم بر سیستم معابر شهری  ؛ بافتشوندهای قدیمی حفظ و خیابان انجام شودو نقل و ترافیک 

احداث  در حومه و حاشیه ی امروزیهاشهركبیشتر با توجه به فشردگی معابر و بافت مسکونی در مرکز شهر، 

توان برای . از این موضوع میکنندهای هر روز به شهر رفت و آمد بطوری که بسیاری از کسبه، از شهركگردیده، 

های موضعی در مورد گیریو توسعه طوالنی مدت استفاده نمود و همچنین در تصمیمکمک به یک طرح جامع 

 ، بهره برد.هاگسترش شهر

 بررسی تنگاها و مشکالت ترافیکی از دید شهروندان -10-2

از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه شامل دو فصل  ی کلی ترافیک شهریبه منظور بررسی مشکالت و تنگناها

 های شهروندان است. مشخصات پاسخ دهنده و پرسش

 مشخصات افراد پاسخگو -

در واقع با  مشخصات فردی پاسخگو، جنس و تحصیالت هر یک بصورت تصادفی انتخاب شده است. در اینجا

توان به مشخصات کلی فرد پاسخگو آگاهی یافته و از جهات مختلفی مانند شرایط سنی، می گزینهاطالعات این 

 بندی افراد پاسخگو پرداخت.بندی و گروهبه دسته تحصیلی، شغل

 و سن پاسخ دهندگان جنس -

ری را درصد سهم بیشت 8/57دهد. براساس نتایج جدول، زنان با های سنی افراد پاسخگو را نشان میرده( 1جدول)

سال بیشترین  20-40در میان افراد پاسخگو، رده سنی دهند. درصد به خود اختصاص می 2/42نسبت به مردان با  

درصد کمترین میزان  2/1سال با  60دهند. در این میان افراد باالی درصد پاسخ دهندگان را به خود اختصاص می

 اند.رده سنی خود را مشخص نکردهدرصد از افراد نیز  5/1اند. همچنین مشارکت را  داشته

 (: درصد افراد پاسخگو به تفکیک جنسیت1جدول)

 مرد زن جنسیت

 2/42 8/57 شهروندان پاسخگو

 

 های سنی افراد پاسخگو رده(: 2جدول)

 20زیر  رده سنی

 سال

 40-60 سال 40-20

 سال

 60باالی 

 سال

مشخص 

 نشده

درصد از کل شهروندان 

 پاسخگو

4/20 1/58 8/18 2/1 5/1 
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 پرسشنامه شهروندان

مسایل زیست محیطی، حمل و نقل همگانی)اتوبوس(، حمل  هایپرسشنامه شهروندان به طور کلی شامل معیار

گویه مورد پرسش  30شود. برای بررسی معیارهای فوقو مدیریت ترافیک می)تاکسی و مسافرکش(  و نقل همگانی

 گیرد. بررسی قرار می قرار گرفت. در ادامه هریک از معیارها مورد

مسایل زیست محیطی، حمل و نقل همگانی)اتوبوس(، حمل و نقل همانطور که نتایج نشان داد معیارهای 

شوند که به عقیده شناخته می می تواندبه عنوان تنگناهای ترافیکی  همگانی)تاکسی و مسافرکش(، مدیریت ترافیک

های هریک از معیارها با استفاده از آزمون میانگین با مقایسهشهروندان توجه به آنها و رفع هریک ضروری است. 

توان رتبه بندی زیر را برای آنها انجام داد. براساس آن، مسایل زیست محیطی در رتبه اول تنگناها و فریدمن می

 گیرد. همچنین سطح اطمیناندر رتبه آخر قرار می حمل و نقل همگانی)تاکسی و مسافرکش( و مدیریت ترافیک

 .کندنیز نتایج فوق را از لحاظ آماری تایید می 05/0کمتر از 

 

 رتبه بندی معیارها براساس آزمون فریدمن  (:3جدول)

 رتبه بندی میانگین رتبه معیار

 1 84/3 مسایل زیست محیطی

 4 82/2 حمل و نقل همگانی)اتوبوس(

 3 86/2 حمل و نقل همگانی)تاکسی و مسافرکش(

 2 44/3 مدیریت ترافیک

 

 سطح اطمینان محاسبه شده در آزمون فریدمن (:4جدول)

 314 تعداد

 23/244 کای اسکور

 4 درجه آزادی

 000/0 سطح اطمینان
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 پرسشنامه متخصصین-

همچنین بعد از نظرخواهی شهروندان از متخصصین خواسته شد که نظرات خود را در رابطه با الویت و اهمیت 

دهد. نتایج نظرات متخصصین را نشان می. ذکر کنند هاشهر مشکالت ترافیکی درایجادهریک از عوامل اصلی 

شود متخصصین براین باورند که در تمام مسایل بیان شده شامل: مسایل زیست محیطی، همانطور که مالحظه می

حمل و نقل همگانی)اتوبوس(، حمل و نقل همگانی)تاکسی و مسافرکش(، حمل و نقل همگانی)مسایل کلی(، 

بران پیاده و کم توان، زمان سفر، حمل و نقل شخصی، فرهنگ و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، ایمنی، عا

  چالش ترافیکی شهرها شناخته شود.مشکالت و  می تواند ازی معابر و مدیریت ترافیک شهر وضعیت شبکه

 

 

 در رابطه با معیار زیست محیطی از دید متخصصین tمیزان آماره  (:6جدول)

 خطای میانگین انحراف معیار میانگین تعداد نمونه معیار

مسایل زیست 

 محیطی

56 79/13 80/4 642/0 

 بیشترین کمترین سطح اطمینان درجه آزادی tمقدار 

80/16 55 000/0 50/9 07/12 

 10ارزش تی: 

 

 در رابطه با معیار حمل و نقل همگانی)اتوبوس( از دید متخصصین tمیزان آماره  (:7جدول)

 خطای میانگین انحراف معیار میانگین تعداد نمونه معیار

حمل ونقل 

 همگانی

 )اتوبوس(

59 19/16 03/4 525/0 

 بیشترین کمترین سطح اطمینان درجه آزادی tمقدار 

120/25 58 000/0 14/12 24/14 

 10ارزش تی: 

 

 در رابطه با معیار حمل و نقل همگانی)تاکسی و مسافرکشی( از دید متخصصین tمیزان آماره  (:8جدول)

 خطای میانگین انحراف معیار میانگین تعداد نمونه معیار

حمل ونقل 

 همگانی

)تاکسی و 

 مسافرکشی(

58 14/16 96/4 38/0 

 بیشترین کمترین سطح اطمینان درجه آزادی tمقدار 

75/33 57 000/0 36/12 92/13 

 10ارزش تی: 
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 در رابطه با معیار حمل و نقل شخصی از دید متخصصین t(: میزان آماره 9جدول)

 خطای میانگین انحراف معیار میانگین تعداد نمونه معیار

 حمل ونقل شخصی

 

58 07/17 39/3 445/0 

 بیشترین کمترین سطح اطمینان درجه آزادی tمقدار 

59/31 57 000/0 18/13 96/14 

 10ارزش تی: 

 

 

 در رابطه با معیار فرهنگ و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از دید متخصصین t(: میزان آماره 10جدول)

تعداد  معیار

 نمونه

 خطای میانگین انحراف معیار میانگین

فرهنگ و رعایت قوانین راهنمایی و 

 رانندگی

58 40/18 38/2 313/0 

 بیشترین کمترین سطح اطمینان درجه آزادی tمقدار 

19/49 57 000/0 77/14 02/16 

 10ارزش تی: 

 

 

 در رابطه با معیار مدیریت ترافیک از دید متخصصین t(: میزان آماره 11جدول)

انحراف  میانگین تعداد نمونه معیار

 معیار

 خطای میانگین

 302/0 30/2 29/17 58 مدیریت ترافیک

سطح  آزادی درجه tمقدار 

 اطمینان

 بیشترین کمترین

28/47 57 000/0 69/13 90/14 

 10ارزش تی: 
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رتبه بندی معیارها براساس میانگن آنها توسط آزمون فریدمن نشان داد که از نگاه متخصصین شهری نبود فرهنگ 

است.  به صلی ایجاد مشکالت ترافیکی در شهرها و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی الویت اول در عوامل ا

در  اًهای دوبله خصوصنسبتا نامناسب بوده و میزان تخلفات، از جمله توقف هاطور کلی، وضعیت رانندگی در شهر

های پارك ممنوع، انحراف به چپ، عبور از چراغ قرمز، توقف در محل پر ازدحام مانند بازار، توقف در هاییمحل

و میدان و همچنین عدم توجه به حق تقدم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی، نسبتاً زیاد است. بنابراین  محدوده تقاطع

ای در رابطه با ارتقاء سطح فرهنگ حمل و نقل و ترافیک شهروندان صورت پذیرد تا هر بایستی فعالیت گسترده

ند. عالوه بر مسائل فرهنگی، باید کنترل و فرد خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی بدا

 صورت بپذیرد. شهرهاتری با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی بر حمل و نقل و ترافیک نظارت قوی

 

 (: رتبه بندی عوامل اصلی ایجاد مشکالت ترافیکی12جدول)

 رتبه بندی میانگین رتبه معیار

 8 35/4 مسایل زیست محیطی

 4 22/6 همگانی)اتوبوس(حمل و نقل 

 5 60/5 حمل و نقل همگانی)تاکسی و مسافرکش(

 4 22/6 حمل ونقل همگانی)مسایل کلی(

 3 01/7 حمل ونقل شخصی

 1 30/8 فرهنگ و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی

 3 93/6 مدیریت ترافیک

 

 

 نتیجه گیری

شهرها اگر بدون برنامه توان دریافت که وضعیت عبور و مرور وسایل نقلیه در سطح با توجه به مطالب فوق می

های حمل و نقلی مورد استفاده در انجام سفرها، امکانات های مختلف یعنی شبکه معابر، سیستماز دیدگاه ریزی باشد

اشکاالت  می تواندیک و آموزش فرهنگ ترافیک، های حمل و نقلی، مدیریت ترافجانبی الزم برای این سیستم

گذاری به طور الذکر نیاز به کارهای مطالعاتی، بهسازی و سرمایهکه جهت رفع مشکالت فوقداشته باشد. ای عمده

با همکاری مشاور و مسئوالن  هاشهرکلی ساماندهی حمل و نقل و ترافیک امید است مطالعات . جامع و کامل است

 به ترافیک مندی را فراهم سازد.داشته و رضایت ی در بهبود وضعیت تردد شهرونداننقش موثر ،شهریو مدیران 

 رفع برای راهکارها برخی چند هر که است جمعیت پر و بزرگ شهرهای در بشر جدید هایچالش از یکی عنوان

 ایسابقه ما کشور در ترافیک معضل. اندبوده نتیجه بی تاکنون هاآن از خیلی که رسدمی نظر به اما شده اندیشیده آن

 که جایی تا برداشته در مسئوالن و مردم برای زیادی هاینگرانی و هاچالش مدت همین در اما ندارد دهه 3 از بیش
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 هایسامانه نقش متن این در. است نشده پیچیده آن برای ایکننده درمان نسخه نیز میلیاردی هایهزینه صرف با حتی

 شده بررسی سنسورها، و خودرویی ردیاب چون افزارهاییسخت کارگیری به و خودرویی ناوگان هوشمند مدیریت

 کرده کنترل را ترافیک ایران، کشور به نسبت بیشتر بسیار ناوگان سرانه مندیبهره رغمعلی پیشرفته کشورهای. است

 بخشی اطمینان و امنیت بهبود در هاراه موثرترین از یکی خودرویی ناوگان مدیریت سامانه. اندکاسته آن تبعات از و

 کاهش را شخصی و سازمانی هایهزینه بهینه مسیرهای ارائه با سیستم این همچنین. است نقل و حمل هایسیستم به

 از یکی خودرویی ناوگان سازی هوشمند و هاسیستم این از استفاده امروزه گفت توانمی خاطر اطمینان با. دهدمی

از نقطه نظر شهرسازی،  .است ترافیک بهبود آن، نتایج از یکی که آیدمی حساب به شهری هایزیرساخت مهمترین

دهی به فضاهای عمومی یک ترین عامل در شکلهـای ارتبـاطی، مهمتـرین و اساسیها و شـبکهکاربری معابر یا راه

فضاها اختصـاص یافتـه اسـت، راههـا  شهر است، زیرا عالوه بـر اینکه درصد زیادی از اراضی شهرها به این

توان روند. در واقع میهای شـهری بـه شمامیمهمترین عنصرتشکیل دهندة شهر و محل اتصال فضاها و کاربری

گفت شبکة ترافیـک شـهری سـه عملکـرد اصـلی ارتباطی، پخش فعالیتها و توقف یا پارك را برعهده دارند. با 

تـوان گفت ی ارتباطی و حمل و نقل شهری در روند تکـوین هویـت شـهر، مـیهاعنایت به نقش اساسی شبکه

-هـای انسـانی بخشـی از مطالعاتی است که هدف آنها گرهآسیب شناسی ساز و کارهـای مربـوط بـه جابجـایی

زندگی در شهرها)بخصوص در کشورهای جهان سوم( آمیختـه  گشایی از مشکالت زندگی شهری است. در واقـع

افزا و محنت آفرینی است که خود در یک نگاه ساده، حاصل انباشت و تراکم های رنجـا موضـوعات و مقولهب

های مشـخص و تمایز یافته است. از جملة این های مختلف اجتماعی در محدودههای انسانی و گروهجمعیت

بدل شدن ترافیک به  .شهری استهای نامطلوب، ترافیک و موضوع حمل و نقل و آمد و شد در درون معابر جنبه

 .کندیک معضل اجتماعی ضرورت پرداختن به آن را ایجاب می

 پیشنهادات

 آوری اطالعاتهای مدیریت ناوگان در کنترل ترافیک شهری با فنپنج راهکار اساسی سیستم

های شهری به ابزار هوشمند و همچنین هوشمندسازی ناوگان خوردویی که امکان دریافت تجهیز کلیه زیرساخت    

شود ناوگان با اطالع از موقعیت کند. این امر باعث میاطالعات ترافیکی از طریق ناوگان خودرویی را فراهم می

تر نکنند. با استفاده از این تکنولوژی است که خیمترافیکی مناطق مختلف وارد منطقه نشده و وضعیت ترافیک را و

شود. در صورتی که در یک مساحت مشخص تعداد زیادی خودرو آوری میهای مربوط به خودرو جمعکلیه داده

گیری شود. در نتیجه خودروهای دورتر زمان تصمیمبا سرعتی کمتر از سرعت نرمال ایستاده باشند، اعالم ترافیک می

 سیری متفاوت را خواهند داشت.در انتخاب م

وهوایی و تصادفات های شهری به ابزار هوشمند و دریافت اطالعات مربوط به تغییرات آبتجهیز کلیه زیرساخت    

ناگهانی مسیر و انتقال آن به رانندگان برای جلوگیری از ورود ناوگان خودرویی به مسیرهایی که شرایط آب و 

کند. یکی از مسایلی که امروزه کشور ایران را با مشکل موجه کرده است، تصادفات می هوایی امکان ترافیک را بیشتر

شود. دریافت های زیادی را باعث میوهوایی است. این تصادفات بویژه در ایام تعطیل، ترافیکناشی از تغییرات آب
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را به میزان زیادی کاهش  ها، احتمال ایجاد ترافیکوهوا و تصادفات از طریق زیرساختاطالعات مربوط به آب

 دهد.می

ها در جهت بهبود های مدیریت ناوگان و ردیابثبت اطالعات خودرو و عملکرد رانندگان با استفاده از سامانه    

های ناگهانی که خود بخش زیادی از های ناشی از تغییر مسیر، ترمز و شتابرفتار رانندگی و کاهش ترافیک

ها بر روی های مدیریت ناوگان و نصب ردیابسازی سامانهدهد. پیادهی را کاهش میهای شهری و بین شهرترافیک

کند. خودرو امکان ارتباط ناوگان خودرویی با یکدیگر را فراهم می (ECUخودروها با قابلیت خواندن اطالعات )

دهند دقت کرده باشید مشاهده های مدیریت ناوگان در اختیار رانندگان و مدیران قرار میاگر به اطالعاتی که سامانه

 …های شدید، میزان سوخت مصرفی و هایی مثل میانگین سرعت، موقعیت مکانی، ترمز و شتابشود که دادهمی

ای را باعث ای را در اختیار دیگر خودروها قرار داده و تصمیمات سازندهتوانند تا حد زیادی اطالعات سازندهمی

درایوینگ راهنمایی کرده و با بهبود رفتارهای -توان رانندگان را به سمت اکوشوند. از طریق کنترل رفتار راننده، می

ها و ترمزهای ناگهانی کاست. آگاه ناشی از تغییر مسیرها، شتاب هایها، از ایجاد تصادفات و ترافیکخطرناك آن

های بهینه با ارائه موقعیت جغرافیایی دیگر ناوگان گیریکردن رانندگان از میزان ترافیک کلیه مسیرها برای تصمیم

است که وارد شود ناوگان وارد مسیرهای پر ترافیک نشوند. قطعا برایتان پیش آمده خودرویی در مسیر که باعث می

باشید؛ با وجود فرصت برای خروج از خیابان، تردید ورود به  خیابان شده و تابلو ترافیک شدید را مشاهده کرده

های رو را تحمل کنید. این در حالی است که اگر میزان ترافیک فرصتمکان جدید باعث شده است ترافیک پیش

گیری کنید. اعالم نید برای ماندن و یا نماندن در مسیر تصمیمتواپیش رویتان آگاهی داشته باشید، خیلی بهتر می

حضور عابران پیاده در مسیرها و به کارگیری راهکارهای تنبیهی برای عابرانی که در مسیرهای مخصوص خودرو 

کنند. آگاهی از حضور، تنها شامل حرکت کرده و یا بدون توجه به چراغ راهنمایی و رانندگی از خیابان عبور می

تواند از بروز بسیاری از حوادث جلوگیری کند. حضور شود. بلکه آگاهی از حضور عابران پیاده نیز میخودرو نمی

های ناگهانی یک عابر پیاده، تصادفات زیادی را باعث شده است. از طرفی بعضی از عابران بدون توجه به رنگ چراغ

ها ترافیک زیادی را باعث ا حضوری به موقع در این مکانهای مخصوص عبور خودرو، بها و راهراهنمایی و یا جاده

درپی رانندگان دیگر را به دنبال شوند. چرا که ترمز زدن یک خودرو برای عدم برخورد با عابر پیاده، ترمزهای پیمی

 شود.ها میدارد که این فرآیند خود منجر به ترافیک سنگین در بزرگراه و خیابان

 کاربردیپیشنهادات و راهبردهای 

 در پایان به برخی از پیشنهادها که بر اساس یافته های تحقیق بدست آمده اشاره می گردد:

پیشنهاد می گردد که واحدهای خرده فروشی که موجب ازدحام کمتری می شود در کاربریهای خیابانها استقرار  -

 های مختلط استقراریابند. یابند و واحدهای خرده فروشی با ازدحاام باال در مجتمع های تجاری و کاربری

پیشنهاد می گردد که منظور محدودیت در استفاده از خودروی شخصی از قبیل محدودیت زمانی و مکانی  -

 .پارك خودرو در حاشیه معابربه صورت تدابیر مختلف اتخاذ گردد

پیاده در حداقل فاصله پیشنهاد می گردد که  به منظور تسهیل در شبکه پیاده روی به گونه ای که دسترسی افراد  -

 به ایستگاه حمل و نقل عمومی فراهم شود.
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های حمل پیشنهاد می گردد که به منظوراستفاده صحیح و بهینه از بودجه تخصیصی در خصوص توسعه سامانه -

 و نقل و استفاده از سایر روش های تامین مالی مثل جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی انتخاب گردید.

که به منظور کاهش تقاضای سفر به مرکز شهر به ویژه در قالب نیازهای روزمره محله ای پیشنهاد می گردد  -

 خدمات متعادل توزیع گردد.

های جامع و تفصیلی شهر، به پیاده راه ها توجه ویژه شود. در این راستا گسترش  پیشنهاد می گردد که در طرح -

 اولویت قرارگیرد.فرهنگ دوچرخه سواری و پیاده روی در بافت مرکزی شهر در 

پیشنهاد می گردد که کاربریهای اصلی شهری براساس ارتباط شان با یکدیگر، فاصله با ایستگاههای حمل و  -

 نقل عمومی و تشویق شهروندان به پیاده روی، مجددا در مرکز محالت مکان یابی و اجرا شود.

فرهنگ رفتار ترافیکی شهروندان اجرا  پیشنهاد می گردد که با مشارکت مردم، برنامه بلندمدت تغیر و بهبود -

شود، زیرا با ارتقاء زیر ساختهای فرهنگی، تعلق، هویت محله ای و انسجام اجتماعی افزایش یافته و مردم 

 جهت حل مشکالت سازمان محله ای و کل شهر مشارکت آگاهانه و فعال خواهند کرد.

، سلسله مراتب خدماتی در هادر بافت مرکزی شهرپیشنهاد می گردد که به منظور کاهش بار ترافیکی به ویژه  -

 سطح مراکز محالت شهری در شهر مجددا بررسی، نیازسنجی، مکانیابی، اولویت بندی وبرنامه ریزی گردد.

پیشنهاد می گردد که در جهت افزایش بهر برداری کاربریهای اصلی شهری براساس ارتباطشان با یکدیگر،  -

یابی عمومی و تشویق شهروندان به پیاده روی، مجدداً در مرکز محالت مکان فاصله با ایستگاههای حمل و نقل

 و اجرا شود.

پیشنهاد می گردد که در جهت کاهش بار ترافیکی بخصوص در بافت مرکزی شهر، دسترسی شهروندان به  -

 تسهیالت مجازی و الکترونیک ارتقاء یابد.

 مل و نقل:تدابیر الزم برای ساماندهی و رفع معضالت مربوط به ح

ارزان قیمت که بتواند شهروندان را به راحتی و با ایمنی کامل به مقصد  -ایجاد امکانات عمومی سریع السیر -1

 برساند.

ایجاد فرهنگ استفاده از خودروهای عمومی و عدم استفاده از خودروهای شخصی بصورت تک سرنشین  -2

 در شهرها

ت که بتواند تعداد قابل توجهی از سفرهای درونشهری بهبود ارتباطات پستی و بانکی و مخابراتی و ادارا -3

 را بکاهد.

 پویا و انعطاف پذیر -مداوم -جامع -ایجاد یک سیستم برنامه ریزی -4

 آموزش شهروندان و ایجاد فرهنگ استفاده از دوچرخه در سطح شهرها -5

 تفکیک مسیرهای حرکت خودروهای عمومی در سطح شهر -6

 هت تردد پیاده در شهراصالح پیاده روها جهت تشویق مردم ج -7
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