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 چکیده

عیت شهری در بسیاری جوامع پیشرفته بر اساس شناخت صحیی  از و ح ونقلحملگذاری یاستس

نرسیده  ین جایگاهنگری، و عیت مطلوبی خلق کرده است؛ اما هنوز در شهرهای ایران به ایندهآشهرها و 

ر بحشده است  در شهر شیراز تالش ونقلحملتصویری از و عیت موجود  ۀارائ است. در تیقیق حا ر با

های یاسحتس درواقحعیی روشحن شحود هاشحاخ  ۀید شود و با ارائحتأک ونقلحملگذاری یاستساهمیت 

 وده اسحت؛بحدر شیراز بیشتر مبتنی بر جوابگویی به نیازهحای خودروهحای شیصحی در شحیراز  ونقلحمل

ن مو حو  شته و ایها در شیراز همواره روند صعودی داصی و استفاده از آندرنتیجه تعداد خودروهای شی

م رم و تحراکفحی ناپایدار و میرب انجامیده است. این در شرایطی اسحت کحه بحه ظیحا  ونقلحملبه خلق 

 اسحتفادهبال تأسحفانهمدارد؛ امحا  ونقحلحملی پایدار مدها یرساشهری، شیراز پتانسیل نسبتاً مناسبی برای 

 ونقحلحملهای یاسحتسهای این پژوهش  روری است تغییر اساسحی در است؛ ظذا بر اساس یافته مانده

پایحدار اتیحا  ونقحل حملبا هدف رسیدن به  ،هاییجاجابهی کاهش سهم خودرو شیصی در سوبهشیراز 

 شود.

 پایدار، فرم ونقلحملعمومی،  ونقلحمل، خودرو شیصی، ونقلحملگذاری یاستس: های کلیدیواژه

 .شیراز، شهری

                                                           
 jkamrania@gmail.com  
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 مقدمه -1

ت، بی ایحران اسحدر مرکز ثقل )هاب( نیمه جنحو شدنواقع ۀواسطبهی آن گذارنامراز( که حتی یششیراز )

 1350هحه شحهری اسحت. از آزحاز د ونقحلحملبسیاری از شهرهای ایران درگیر مشکالت جدی  مانندبه

 1380 همچنحین در آزحاز دهحه ؛یافتحه اسحت توسحعهی شهرسازی هاطرحیدی این شهر مبتنی بر خورش

شحیراز  یز دانشگاهداده و در حال حا ر ن انجاماین شهر را دانشگاه شریف  ونقلحملمطاظعات طرح جامع 

صحائ  مکحه  اسحت یحنآشیراز اسحت؛ امحا واقعیحت  ونقلحملدر حال نهایی کردن مطاظعات طرح جامع 

ی هحاروهگاکنحون حتحی  کحه یطوربحهیزتر شده اسحت؛ برانگچاظشتر و یچیدهپ روزروزبهشهر  ونقلحمل

 دهند.یمسیاسی نیز در رسیدن به قدرت وعده حل مسائل ترافیک را برای جل  نظر شهروندان 

لی ابتحدا از و عیت فع رفتبروننگاهی به برخی آمارها نگارندگان را به این نتیجه رسانده است که 

ران گذاران و محدییاستسیا  سیاست مناس  باید در اوظویت توجه با شناخت صیی  مشکل و سپس با ات

رانه آن؛ و سح کحربن یداکسحتوان به آمارهای  یل اشاره کرد: توظید ساالنه دیمی ازجملهشهر قرار گیرد؛ 

 وشحهر؛ ازدححام  ونقحلحملتعداد زیاد تلفات حوادث رانندگی در شیراز؛ حجم مصحرف انحر ی در بیحش 

ححداث اهرداری در های فراوان ساظیانه شحینههزه در مرکز و اطراف بیش مرکزی شیراز؛ یژوبه، بندانراه

ر رشد  و  ترافیک دیر بسیار منفی موتأثیژه وبه؛ ونقلحملهای یرساختزو نگهداری از  هاتقاطعمعابر و 

 فعلی شیراز.  ونقلحملاقتصادی و نوسازی شیراز؛ بسیاری از تبعات منفی شکل 

 
 1397رندگان، مأخذ: نگا

 سال اخیر در شیراز 20ونقل در گذاری حمل: دیاگرام برآیند سیاست1شکل 
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دهد. بر این یمطی بیست سال اخیر نشان  شیراز را ونقلحملچهره شماتیک  1تصویر شماره 

شهری، یعنی تعداد خودروهای  ونقلحملاساس باید گفت دو فاکتور بسیار مهم در مو و  ترافیک و 

یر سیاست تأث تیتمتغیر وابسته  عنوانبهدر سفرهای شهری،  1از آن استفاده از خودرو ترمهمشیصی و 

ی، پارکینگ رایگان سازپلی، سازراهسوخت ارزان، ) یشیصمبتنی بر جوابگویی به نیازهای خودروهای 

 (.1ل شماره ( با نرخ رشد بسیار زیاد افزایش پیدا کرده است )جدو...های رایگان ویابانخای، یهحاش

ر دخودرو  یازهایهای شهر در این دوره معطوف به جوابگویی به نیاستستوان ادعا کرد عمده یم

توان یم ونقلملحباره دردر مورد نتایج سیاست شهری  هرحالبه آنچهشهر بوده است. در این زمینه 

ز(، شهری شیرا ونقلحملسیاستی و منفعالنه عمل کردن مدیریت شهری در مو و  یبحتی )برشمرد 

در  که یطوربهت. فرهنگ جابجایی شهروندان اس ترمهمهای بسیار اساسی به توسعه شهر و از آن ی آس

وندان ز شهراشیراز دور از  هن بسیاری  شهرکالنحال حا ر زندگی بدون وسیله نقلیه شیصی در 

های در سفر شیصی نکردن از خودرو که بیست سال قبل نداشتن خودرو یا استفادهیدرحاظشیرازی است؛ 

د و ررسی شوی بخوببهشد. الزم است این تغییر رویه بسیار مهم یمشهری در شیراز مو و  عادی تلقی 

 گیران و مدیران شهری دقیقاً موشکافی شود.علل و عوامل آن برای تصمیم

 

 : تعداد خودرو و مقدار مصرف بنزین در شیراز1جدول 

 مقدار مصرف بنزین تعداد خودرو خانوار جمعیت سال

1392 1503276 428251 679290 826790000 

1393 1525045 433336 760969 687000000 

1394 1547129 439611 771128 842186000 

1395 1569534 445977 914426 797297000 

 استان فارسهای نفتی منطقه فارس؛ پلیس راهنمایی و رانندگی مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده

 

های فعلی تیاسسو ظزوم تغییر  شهری شیراز ونقلحملهدف این تیقق نور تابیدن به حقیقت 

یژه وهبخودرو  کاهش باید برای تغییر ساختارهای حاکم، با تصوی  سیاست شهری مبتنی بر درواقع. ستا

 ی وردشگرگراز در شرایطی که مبنای اصلی اقتصاد شهر شی همآندر بیش مرکزی شیراز اقدام شود، 

دی د اقتصاقق رشیژه در میدوده مرکزی شهر است و ازدحام و ترافیک سنگین مانع جدی تیوبهخدمات 

 شود.گذاری در شیراز تلقی مییهسرماو 

                                                           
1. Use Of Vehicles 
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 شناخت وضعیت موجود -2

ز دیرباز اتجاری  اطی وسیرهای ارتبو قرار داشتن در مشهر شیراز با توجه به سابقه فرهنگی و ادبی 

نفر  170659از  جمعیت این شهر در جنوب ایران بوده است. ، اداری و گردشگریترین مرکز شهریمهم

معیت، مساحت شهر افزایش یافته است. همراه با افزایش ج 1395نفر در سال  1565572به  35در سال 

کتار در طرح ه 14619، به 1351ر طرح جامع هکتار د 8200که از یطوربهنیز گسترش یافته است؛ 

یافته است. یش افزا 1388راهبردی مصوب هکتار در طرح ساختاری 19322و  1368جامع دوم مصوب 

 پایدار ونقلحمل نشده و سیاستی که به توجهبه نیو مطلوب  ونقلحملبه مو و   هاطرحدر تمام این 

 در شیراز منجر شود، پیشنهاد نشده است.
 

 رازیش در 1ونقل)مد( حمل وهیش -1-2

ی در جابجحای ونقحلحملی هحابیشاز سحهم هحر یحک از  عبحارت اسحتدر شهر  ونقلحملشیوه )مد(  

 عمححومی، پیححاده، ونقححل حملشیصحی، ونقححل حملمسحافرین )شححهروندان( در سححط  شحهر بححه تفکیححک 

های میتلحف در جابجایی شهروندان در شهر ونقلحملی هابیش. مقایسه سهم هریک از  دوچرخه و ...

ا و در آن شحهره ونقحلحملهای یاسحتسیری گجهحتو  ونقحلحملی از سیستم اارزندهجهان اطالعات 

 دهد.یمیژه تراکم و کاربری زمین را نشان وبهیزی و توسعه شهری ربرنامهشیوه 
 

 -دأس نتایج آمارگیری مباسا ونقل بر: تعداد سفرها در هر یک از مدهای مختلف حمل2جدول 

 مقصد

 تعداد سفر شیوه سفر ردیف تعداد سفر شیوه سفر ردیف

 6873 ون -سرویس 10 11759 واحد اتوبوس زیر 1

 1437105 سواری شیصی 11 358483 اتوبوس واحد 2

 223 کامیون 12 420259 تاکسی 3

 3627 مترو 13 66649 تلفنیتاکسی 4

 34294 شیصیمسافرکش  14 40890 دوچرخه 5

 106440 موتور 15 13572 سایر 6

 27575 بوسمینی 16 14661 اتوبوس -سرویس 7

 50661 وانت 17 239773 سواری -سرویس 8

 10180 ون 18 42151 بوسمینی -سرویس 9

 2885177 جمع کل

 1397ونقل ترافیک شیراز، سازی مطاظعات جامع حملخذ: طرح بهنگاممأ

                                                           
1. Modal Split Urban Transportation 
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ه کرده یراز تهیشیراً دانشگاه اخکه  ونقلحملی مطاظعات جامع سازبهنگامبر اساس نتایج طرح 

عمومی  ونقلحملبا  درصد32شیصی و  ونقلحملسفرهای شهری با وسایل  درصد66است، حدود 

 چندهرست. اشهروندان شیراز  ونقلحملتسلط خودرو شیصی بر شیوه  ۀدهندنشانشود که انجام می

دهد؛ یم نشان ها را از این هم بیشترییجابجاونقل خودروهای شیصی در مشاهدات روزمره سهم حمل

 اند.ال کردهمعابر شیراز را خودروهای شیصی اشغ درصد90توان ادعا کرد بیش از یم که یطوربه

 

 
 1397ونقل شیراز، سازی مطاظعات جامع حملمأخذ: طرح بهنگام

 1396سال ونقل در شیراز تا : نمودار شیوه عمده حمل2شکل 

 

 2ا میلیحون تح 1ن را در نوزده شهر اروپایی با جمعیت بی ونقلحملشیوه استفاده از  3جدول شماره 

 درصحد5/47 در بحین ایحن شحهرها، ونقلحملدهد. بر مبنای جدول مذکور، و عیت یممیلیون نفر نشان 

ن در . در  حمعمومی و پیحاده و دوچرخحه اسحتونقل حملبرای  درصد5/52برای خودروهای شیصی و 

رصحد( و د 24و  27شیصی کمتحر )بحه ترتیح   ونقلحملوین و بیارست سهم  ازجملهبرخی از شهرها 

هرهایی هحم شحدرصد( اسحت. اظبتحه  76و  73عمومی، پیاده و دوچرخه بیشتر )به ترتی   ونقلحملسهم 

  .ستبیشتر ا هاآنشیصی در ونقل حملهستند که سهم 

متفحاوتی بحه  کحامالًخود در اروپحا و حعیت  اندازههمشود شیراز در مقایسه با شهرهای مشاهده می

عمحومی در ونقحل حملسحهم  کحه یطوربحهعمومی در جابجایی شهروندان دارد؛  ونقلحملظیا  سهم 
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جهحت ینازابرخی از این شهرها بیش از دو برابر شیراز است. مقایسه تطبیقی شیراز با شحهرهای اروپحایی 

خط میدوده )مساحت( و تراکم جمعیتی تقریبحاً مشحابه ایحن شحهرها  ازظیا شیراز  کهحائز اهمیت است 

عمومی بهحره کحافی  ونقلحملیری کارگبهرزم بافت فشرده شهر شیراز، از این پتانسیل در یعلاما ؛ است

 برده نشده است.

 

 وپامیلیون نفر در ار 2میلیون تا  1شهر با جمعیت  19ونقل در بین شیوه حمل :3جدول 
 خودروی شیصی ونقل عمومیحمل دوچرخه پیاده جمعیت سال کشور شهر

 24 53 1 22 1940000 2007 رومانی بیارست

 47 35 1 17 1889945 2006 سوئد استکهلم

 66 8 1 25 1855000 2003 فرانسه برست

 27 39 7 27 1840226 2016 اتریش وین

 35 45 2 18 1744655 2014 مجارستان بوداپست

 42 18 12 28 1735663 2008 آظمانی هامبورگ

 71 18 2 9 1729200 2011 بریتانیا اسکس

 24 54 1 21 1702000 2005 ظهستان وراساوا

 26 49 1 24 1659440 2015 صربستان بلگراد

 79 8 2 11 1461400 2011 بریتانیا النکشایر

 53 14 2 31 1450000 2007 اسپانیا سویال

 45 19 2 34 1375000 2015 فرانسه ظیون

 37 21 14 28 1326807 2008 آظمان مونیخ

 51 32 3 14 1211348 2010 بلغارستان صوفیا

 54 11 1 34 1177000 2009 فرانسه مارسی

 47 48 2 3 1136920 2008 بلژیک بروکسل

 57 21 7 15 1110627 2011 ایرظند دوبلین

 57 10 2 32 1093000 2006 فرانسه ظیل

 61 8 6 25 1057000 2009 فرانسه راین باس

 903 511 69 418 - - - جمع

 5/47 9/26 6/3 22 -  - میانگین

Source: The EPOMM Modal Split Tool, 2019 

 

http://www.epomm.eu/tems/result_city.phtml?city=282
http://www.epomm.eu/tems/result_city.phtml?city=47
http://www.epomm.eu/tems/result_city.phtml?city=193
http://www.epomm.eu/tems/result_city.phtml?city=54
http://www.epomm.eu/tems/result_city.phtml?city=341
http://www.epomm.eu/tems/result_city.phtml?city=648
http://www.epomm.eu/tems/result_city.phtml?city=651
http://www.epomm.eu/tems/result_city.phtml?city=545
http://www.epomm.eu/tems/result_city.phtml?city=199
http://www.epomm.eu/tems/result_city.phtml?city=309
http://www.epomm.eu/tems/result_city.phtml?city=2
http://www.epomm.eu/tems/result_city.phtml?city=200
http://www.epomm.eu/tems/result_city.phtml?city=500
http://www.epomm.eu/tems/result_city.phtml?city=198
http://www.epomm.eu/tems/result_city.phtml?city=191
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 کشورها ریو سا رازیونقل در شحمل بخش یانرژ مصرف -2-2

یافته و توسعهرا در کشورهای  ونقلحمل، مقدار مصرف انر ی در بیش 3نمودار شماره 

 توسعهدرحال شکل فوق باید گفت که مصرف انر ی در کشورهای بر اساسدهد. یمنشان  توسعهدرحال

 رو به افزایش است.

 

 
Source; International Energy Outlook, 2017 

 

 کشورها ونقل: نمودار روند مصرف انرژی در بخش حمل3شکل 

 

 ،1392ال ی میتلحف در سحهحابیشانر ی ایران، از کل انر ی مصرفی در  ۀآمار ترازنام بر اساس

ومین مقدار درا به خود اختصاص داده است که بعد از مصرف انر ی خانگی،  درصد3/25 ونقلحملبیش 

ی هحابیش، 5نمحودار شحماره  بر اسحاسی میتلف بوده است؛ همچنین هابیشمصرف انر ی در میان 

 اظمللی دارند.نیبو ساختمان به ترتی  بیشترین مصرف انر ی را در سط   ونقلحملصنعت، 
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 1392های مختلف در سال مصرف انرژی کشور در بخش: 4جدول 

 شرح

نفت خام و 

های فرآورده

 نفتی

گاز 

 طبیعی

 ززال

 سنگ

منابع 

تجدیدپذیر 

 پذیراحتراق

 درصد کل انر ی کل برق

خانگی، عمومی و 

 تجاری
6/51 3/322 1/0 3/8 2/56 5/438 7/35 

 6/24 9/301 2/42 - 3/0 8/223 5/35 صنعت

 3/25 311 2/0 - - 42 9/268 ونقلحمل

 4 6/49 5/19 - - 6/6 5/23 کشاورزی

 2/0 2/2 2/2 - - - - سایر مصارف

 3/10 5/126  - 9/3 6/67 55 انر ی مصارف زیر

 7/1229 3/120 3/8 ¾ 3/662 4/434 کل مصرف نهایی
100 

 درصد

 1392کشور، مأخذ: وزارت نیرو، ترازنامه انر ی کل 

 

 دارادامهبینی یشپو  2015تا سال  ونقلحملانر ی جهان در بیش  کنندهمصرفاختصاص دومین 

 .(4مودار شماره یزی برای این بیش دارد )نربرنامه، نشان از اهمیت 2040بودن این روند تا سال 

 

 
Source: International Energy Outlook, 2017 

 

 ونقلهای مختلف و سهم بخش حملانرژی جهان در بخش: نمودار مقدار مصرف 4شکل

 



 شهری ونقل پایدارسوی حملونقل در شیراز: بههای حملسیاست نقدی بر 

103 

طی پنج  ونقلحملدهد مصرف بنزین کشور در بیش یمنشان  4که جدول شماره  گونههمان

 ونقلحملشیوه  در حال افزایش بوده است که الزم است تغییری در شدتبه 1395سال منتهی به سال 

 اد.جام درشد مصرف سوخت و حتی کاهش آن ان جلوگیری از منظوربه یژه در شهرها،وبهکشور، 

 

 1390-95های ونقل طی سالهای مختلف حملمصرف بنزین در بخش :4جدول 

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 سال

بیش 

 ونقلحمل
7/21803421  7/23239411  24934199 25324774 25844441 27271240 

 1395مأخذ: وزارت نیرو، ترازنامه انر ی کل کشور، 

 

ی ر ایسلندهای و بیست برابر یهترک، در ایران به ازای هر نفر، ده برابر هر 6جدول شماره  بر اساس

مصرف  یانگینمرقم مصرف بنزین با قیمت فعلی، تقریباً شش برابر  درمجمو شود. یمبنزین مصرف 

 (.6جهانی بنزین است )جدول شماره 
 

 مقایسه قیمت بنزین در کشورهای مختلف دنیا :6جدول

 قیمت )تومان( کشور قیمت )تومان( کشور

 17710 سنگاپور 23690 کنگهنگ

 17595 انگلستان 20240 ایسلند

 17480 ایرظند 19665 هلند

 15180 استراظیا 19435 ایتاظیا

 17365 آظمان 19205 دانمارک

 13225 ترکیه 18630 فرانسه

 7820 آمریکا 17710 سوئیس

 1000 ایران

 1395خذ: وزارت نیرو، ترازنامه انر ی کل کشور، مأ

 

ارزان بودن قیمت سوخت در کشور باعث شده است استفاده از خودرو شیصی در شهرهای ایران، 

از مقبوظیت بیشتری در بین مردم برخوردار شود.  ونقلحملهای ینهگزشیراز، نسبت به سایر  ازجمله

، 7جدول شماره  بر اساسکه ی طوربهگیرند؛ ارزان بودن سوخت قرار می اظشعا تیتهای دیگر یاستس
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به ترتی   1395در سال  ونقلحمل بیشمتوسط مصرف روزانه سوخت شهروندان شیرازی در 

 مترمکع  گاز بوده است. 702000ظیتر گازوئیل و  958333ظیتر بنزین،  2184501

 

 1395ونقل در شیراز در سال سط مصرف روزانه انر ی در بیش حملنمودار متو :7جدول 

 سرانه مصرف مقدار مصرف روزانه نو  فرآورده مصرفی

2/3 2184501 بنزین )ظیتر(  

34/0 958333 گازوئیل )ظیتر(  

8/2 702000 (مترمکع ) CNGگاز   

 1395های نفتی ناحیه مرکزی فارس، مأخذ: مرکز پخش فرآورده

 

 رازیش درونقل بخش حمل یهایآلودگ -2-3

 از یجحاد برخحیدر کیفیت زندگی افراد اثرات مثبت دارد، منجحر بحه ا ونقلحملی که اثرات باوجود

از کحه  ونقحلحملآن دسحته از وسحایل  خصحوصبهشود؛ یمتهدید سالمتی نیز و  مییطییستز مسائل

درصد از 19 کنند. حدودیم، استفاده استیلی فس یهاسوختشامل عمدتاً که منابع میدود  زیادی یرمقاد

بحه  1997در سحال کحه است  ونقلحملمربوط به بیش  1971در سال  یاگلیانه یگازها یانتشار جهان

 .(Akerman, Jonas; Hojer, Mattias; 2006)بود  یافته یشدرصد افزا23

صلی آظودگی هوا یکی از عوامل ا عنوانبهی ایران اگلیانه، توظید گازهای 8جدول شماره  بر اساس

ه ادامه این رونحد بحه ک روند رو به افزایشی داشته است 1395تا سال  1387و تغییر اقلیم، در دوره زمانی 

تن بحوده  1304466556کشور  ونقلحملیست. در طول این دوره مقدار گاز مذکور در بیش ننفع کشور 

 ر رشد داشته است.در کشو درصد13ده سال، بیش از از ر است؛ به عبارتی میزان توظید این گازها در کمت

 

 1387-95های کشور طی سال ونقلای حملمیزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه :8جدول 

 NOx SO2 SO3 CO SPM CO2 CH4 N2O سال/ گاز

1387 885245 419075 4695 8685865 299965 122233382 35367 5832 

1388 910778 543911 6598 8382221 307270 133940429 39604 5825 

1389 871972 389358 4248 7937478 568834 124681489 41656 5736 

1390 904296 497370 5863 7813502 317975 130462725 44168 5955 

1391 922145 483658 5616 8315036 320542 133107930 16454  5763 

1392 951343 51546 6001 8903585 323873 142624129 47082 6148 
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 NOx SO2 SO3 CO SPM CO2 CH4 N2O سال/ گاز

1393 510587 282380 6908 8923064 329752 138587918 48601 6317 

1394 927532 560209 6836 9207323 298123 146365781 49731 6412 

1395 911028 402792 4402 9708013 276858 1391487045 52058 6724 

 54712 403683 1211152487 3043195 77876087 51167 4090299 7794926 جمع

 1395مأخذ: وزارت نیرو، ترازنامه انر ی کل کشور، 

 

 
Source; Itf 

 در سه دهه گذشته در ایران )میلیون تن( Co2نمودار میزان تولید گاز  :5شکل  

 

، وهاخودرفی در متفاوت است. به ازای هر ظیتر بنزین مصر هاسوختاکسید کربن در یدمقدار توظید 

شحود. هحر یحک از ی اسحت، منتشحر میاگلیانحهین گاز ترمهمکه  (Co2)اکسید کربن یدیلوگرم ک 3/2

یحد شحده تأک( 1997) همچنین در پروتکل کیوتحو ؛تفاوت دارند باهمتوظید انر ی و کربن  ازنظر هاسوخت

گحاز  یحد ایحنی خطرناک توظهابیشی دنیا، یکی از اگلیانهگاز  درصد23با توظید  ونقلحملاست بیش 

 مضر است و یادآوری شده تا این بیش در اوظویت قرار داده شود.

در ایران  1970-2007را در دوره زمانی  کربناکسید ید، سرانه رو به افزایش توظید 6نمودار شماره 

بحرای هحر نفحر از جمعیحت  2005ی ایران در سال اگلیانهنمودار فوق توظید گاز  بر اساسدهد. یمنشان 

. /3. تن و برای یک چینی /1این مقدار برای هر نفر هندی  کهاست  تن 5/1ی اجاده ونقلحملکشور در 

ونقحل حملیگر هر نفر ایرانی پانزده برابر یک هندی فقط در بیش دعبارتبه ؛(IEA, 2007)تن است 

 کند.یماکسید کربن توظید ید
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Source; ITF 

 برای هر ایرانی )تن( 1970-2007های اکسید کربن در طی سالنمودار سرانه تولید دی :6شکل 

 

فر نبه ازای هر  اکسید کربن در کشوریدی میتلف را در توظید هابیشنیز سهم  7شماره  نمودار

 شورکاز مضر در گی در توظید این نو  اعمدهی سهم اجاده ونقلحملین اساس بیش ار بدهد. یمنشانی 

 دارد.

 
Source: IMF 

 م()کیلوگر اکسید کربن در ایران برای هر نفرهای مختلف در تولید دینمودار سهم بخش :7شکل 



 شهری ونقل پایدارسوی حملونقل در شیراز: بههای حملسیاست نقدی بر 

107 

 

ر وابسته بودن شه آیند که با توجه بهیدرمهزار خودرو در شهر شیراز به حرکت  900روزانه بیش از 

ر سحط  دی، منظره ناخوشایندی از حرکحت ایحن خودروهحا شهردرونهای ییجابجابه خودرو شیصی در 

المت روانی و جسمی )عمدتاً گردشگری( بلکه بر س بر اقتصاد شهر تنهانهاست که اثر آن آمده شهر پدید 

اکسحید یداز گححال در گزارش پیش رو فقط به مو و  توظیحد ینبااو مهم است.  توجهشهروندان درخور 

 ونقلملحن شهر به ی منفی وابسته بودهاجنبهروها اشاره شده و بررسی سایر شده از این خودکربن توظید

 طلبد.یمی اجداگانهشیصی، تیقیقات منیصر و 

 10دول شماره جشهر شیراز را میاسبه کرد.  CO2توان مقدار توظید یم 9با توجه به جدول شماره 

کحه  گونحههماناسحت.  ونقحلحملبیش  یدشده در شهر شیراز درتوظاکسید کربن یدبیانگر میزان توظید 

کنحد یمد توظی Co2تن  8524شهر شیراز روزانه بیش از  ونقلحملدهد، بیش یمنشان  5جدول شماره 

. سحرانه ستناک اشیراز در توظید این آالینده خطر ونقلحملمیلیون تن سهم بیش  3که ساالنه بیش از 

 1971ت که در سال کیلوگرم اس 5.4ند شیرازی روزانه ی نیز برای هر شهرواگلیانهتوظید این گاز مهلک 

 .استکیلوگرم 
 

 (1395در شیراز )سال  ونقلبخش حمل CO2محاسبه میزان  :9جدول 

 فرآورده مصرفی
 مقدار مصرف روزانه

 در شیراز
میزان 

CO2 

CO2  روزانه
 ونقل شیرازحمل
 تن/روز()

 CO2سرانه  درصد

 2/3 9/58 5024.3 3/2 2184501 بنزین )ظیتر(

 6/1 3/30 2587.4 7/2 958333 گازوئیل )ظیتر(

 CNGگاز 

 (مترمکع )
702000 3/1 912 7/10 6/0 

 4/5 درصد 100 8524.4 - - جمع

 1397و میاسبات نگارندگان  1395های نفتی ناحیه مرکزی فارس مأخذ: مرکز پیش فرآورده

 

کند. بر مبنحای ی از شهرهای دنیا مقایسه میبرخدر شیراز را با  Co2مقدار توظید  10جدول شماره  

و حعیت مناسحبی نحدارد و در ححال  Co2استنباط کرد شحهر شحیراز در توظیحد گحاز  توانیمجدول فوق 

دنیاست. جدول فوق همچنین بیانگر نوعی ارتباط بین  کنندهآظوده شدتبهبه یکی از شهرهای  شدنلیتبد

پیاده و دوچرخه بیشتر ونقل حملهر چه سهم  که یطوربه؛ است Co2و توظید گاز ونقل حملنو  وسایل 
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توان سه طیف از شهرها را شهرها نیز کاهش چشمگیری دارد. در جدول فوق می Co2باشد، مقدار توظید 

نشان داد که شهرهای کم تراکم و گسترده آمریکحا و کانحادا بحا وابسحتگی شحدید بحه اتومبیحل در صحدر 

وابسحتگی  ازنظرقرار دارد، در گروه دوم شهرهای اروپایی هستند که ونقل حمل ازنظری دنیا هاکنندهآظوده

جنحوب توان شهرهای فشرده و پرتراکم در درجه متوسط بوده و در رده سوم می Co2به اتومبیل و توظید 

پحاک از قبیحل ونقل حملو حاکمیت ونقل حملآسیا را قرار داد که با مصرف اندک انر ی در بیش  شرق

. در این میان شهرهای ایران، اندنهاده بنارا ونقل حملاظگوی توسعه شهری و  نیترموفقو دوچرخه  پیاده

به اظگویی شبیه اظگوی آمریکایی توسعه شهری است، با این تفاوت که  شدنلیتبدشیراز، در حال  ژهیوبه

 محثثری دهسیسحروعحدم امکحان  لیبه دظحاکمیت اتومبیل در شهرهای بسیار کم تراکم آمریکا و کانادا 

عمحومی تقریبحاً ونقحل حملتحوان است؛ اما در شحهر شحیراز کحه می ریپذهیتوجعمومی تقریباً ونقل حمل

 نیست. ریپذهیتوج Co2ی کرد، توظید این حجم عظیم اندازراهکارآمدی 

 

ونقل عمومی، پیاده و دوچرخه شهر شیراز با و سهم حمل Co2مقایسه سرانه  :10جدول 

 برخی شهرهای جهانی

 CO2 (KG) شهرها CO2 (KG) شهرها

 1070 کپنهاگ 378 کنگهنگ

 1050 ظندن 818 توکیو

 1050 مادرید 774 برظین

 1290 بروکسل 1390 مونیخ

 1930 مونترال 950 پاریس

 2910 شیکاگو 997 هامبورگ

 1971  شیراز

 1397و میاسبات نگارندگان؛  UITPخذ: أم

 

 رازیدر ش یرانندگ حوادث تلفات -2-4

آمار را در مورد کاهش تلفات رانندگی در بحین کشحورهای جهحان دارد؛  نیترموفقکشور انگلستان 

ی حوادث رانندگی در این کشحور هاکشتهتعداد  دهدیمنشان  8که نمودار شماره  گونههمان که یطوربه

کاهش یافته است. به عبارتی در این سحال  2013نفر در سال  1770به تعداد  2007نفر در سال  3136از 

 اسحححتنفحححر در ایحححن کشحححور  100000کشحححته بحححه ازای هحححر  2.8تلفحححات ححححوادث راننحححدگی 
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 (International Transport forum, 2015.)  در مقایسه، کشور ایحران بحر اسحاس آمحار پزشحکی

است؛ همچنین تعحداد  شدهاعالمنفر  16201ی حوادث رانندگی هاکشتهکل  1396قانونی کشور در سال 

؛ (1396نفر اعالم شده است )سازمان پزشکی قانونی کشور،  335995این حوادث نیز در کشور  مصدومان

نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست  20ایرانی  100000به ازای هر  1396در سال  گریدعبارتبه

 .ستگفت سهم ایران ده برابر بیشتر از انگلستان در تلفات رانندگی ا توانیم. اندداده

 

 
Source; Department for transport, 2015 

- 2015های : نمودار روند کاهش تعداد تلفات رانندگی در انگلستان در طی سال8شکل 

2007 

 

ه از این وسحیله تعداد خودرو و استفاد 2013تا  2007ی هاسالگرچه بین  9نمودار شماره  بر اساس

حین و عحداد مجحروپایدار، ت ونقلحملی مرتبط با هااستیسدر انگلستان بیشتر شده است، به دظیل اتیا  

 است. افتهی کاهشی حوادث رانندگی به شدت هاکشته
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Source; Department for transport, 2015 

در  نندگی: نمودار تغییرات وسایل نقلیه، استفاده از خودرو، تعداد مجروحین و تلفات را9شکل 

 (1990- 2013انگلستان )

 

های اتیادیه اروپا و یکی از سه مرکز مهم شهرمنطقه مادر  نیترتیپرجمعمنطقه مادر شهری ظندن 

ظندن یکحی  شهرکالنشده و آمار و اطالعات موجود، ماظی و تجاری جهان است. بر مبنای مطاظعات انجام

 1شهرها در کاهش تلفات حوادث رانندگی در جهان است. شهردار این شهر بوریس جانسون، نیترموفقاز 

این شحهر قحرار  ونقلحملیکی از  اهداف مهم خود را که جزو شعارهای انتیاباتی ایشان نیز بوده، ایمنی 

نفحر فحوتی در ححوادث  129فقحط  2014در سحال  8546761با جمعیتی حدود  شهرکالنداده است. این 

 نفححر بححرآورد شححده اسححت 2170راننححدگی داشححته اسححت. مجححروحین جححدی تصححادفات راننححدگی نیححز 

(Department for transport, 2015 .) گحرفتن جمعیحت ظنحدن و تعحداد تلفحات ححوادث  در نظربا

نفر در سال جان خود را در تصادفات رانندگی این  5/1نفر ساکن این شهر، تنها  100رانندگی به ازای هر 

 .دهندیمشهر از دست 

 

                                                           
1. Boris Johnson 
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Source; Department for transport, 2015 

 2007- 2015های تغییرات تلفات رانندگی در لندن در طی سال: نمودار روند 10شکل 

 

سحتان در سحال انفحر در ححوادث راننحدگی  1459آمار اداره پزشکی قانونی استان فارس،  ستنادا به

ای اسحتان کشحته نفر در میدوده داخحل شحهره 391که از این تعداد، اند دادهجان خود را از دست  1393

ماهه اول سحال شنفر بوده است؛ همچنین در ش 23109. تعداد مجروحین استان نیز در این سال، اندشده

درون شهرهای استان  نفر از این افراد 210که  اندشدهنفر در حوادث رانندگی کشته  748نیز تعداد  1394

 .استی استان مربوط به شهر شیراز شهردرونی هاکشته. بیشترین تعداد اندشدهکشته 

شحش  ( در1393ی شهرداری شیراز، زیربرنامه)معاونت  نفر 1،525،045شیراز با جمعیت  شهرکالن

 (1394رانندگی شیراز،  ونفر در تصادفات رانندگی )اداره راهنمایی  102با تعداد تلفات  1394ماه اول سال 

ونقل حملیمنی اعیت نفر برای کل سال جاری تصویر ناگواری از و  204ی افزایش این رقم تا نیبشیپو 

ر ححوادث زده نفحر دبه ازای هر صد هزار نفر ساکن در شیراز، سحاالنه سحی گریدعبارتبهارائه کرده است؛ 

 صد هزاردر  نفر 5/1. در مقایسه با شهر ظندن که این تعداد دهندیمرانندگی شهری جان خود را از دست 

یحن ا !نحدن اسحتیراز نحه برابحر بیشحتر از شحهر ظی شهاابانیخی حوادث رانندگی در هاکشته، تعداد است

لفات ترای کاهش بکند که در جوامع پیشرفته و راهکارهایی را آشکار می هااستیسمو و  ظزوم توجه به 

 داشته است. به دنبالو مجروحین رانندگی در داخل شهرها را 
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Source; Department for transport, 2015; Shiraz Driving police, 2016 

 به 1394و شیراز  2014: نمودار درصد کشته یا مصدومیت شدید در تصادفات لندن 12شکل 

 تفکیک نوع وسایل نقلیه

 

وادث راننحدگی ححنو  وسایل نقلیه و متوفیان  ازنظر دهدیمنشان  12که نمودار شماره  گونههمان 

یحاده بحا پ عحابراندر شحیراز  هاشحتهکتفاوت بین دو شهر شیراز و ظندن چندان زیاد نیست. بیشترین تعداد 

ی شهر ظندن نشحان هاکشتهاست. سهم زیاد دوچرخه در  درصد50 هاادهیپاست و در ظندن سهم  درصد52

 از زیاد بودن سهم این وسیله نقلیه در جابجایی شهروندان دارد.

 

 ونقلحملهای یاستستحلیل  -4

 کیآن بر کاهش تراف ریفرم شهر و تأث -4-1

یتشحان گسحترش یافتنحد. افحزایش درآمحد جمعهمراه با رشد شهرنشحینی، شحهرها بحرای جحا دادن 

طوری که با ماظکیت خودرو بتوانند در فواصل دورتری از شهرها اسکان یابند؛ به هاآنشهروندان سب  شد 

اظگوی مقداری از تراکم مرکز شهر کاسته شد و جمعیت ساکن در اطراف شهرها، در برخی مناطق جهان، 

کشور انجام شد به این نتیجه رسید کحه بحین  120ی که در امطاظعهیی شهری را بوجود آوردند. روپراکنده

نفر در هکتحار  112نفر در هکتار به  144شده، از تراکم جمعیت در نواحی ساخته 2000تا  1990ی هاسال

وت بود. در کشحورهای ثروتمنحد، ی میتلف جهان متفاهاقارهکاهش یافته است. اظبته این مو و  در بین 

سوم شهرهای اروپایی و  اپحن بحود. در عحور در متیده، کانادا، استراظیا متوسط تراکم یکیاالتا ازجمله
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شحهر  13تحراکم متوسحط در  2000تراکم جمعیت بیشتر بود؛ برای مثال در سال  توسعهدرحالکشورهای 

نفحر در  136 توسحعهدرحالر در هکتحار و در کشحورهای نف 67نفر در هکتار و در اروپا و  اپن  23ثروتمند 

 .هکتار برآورده شده است

 شحححده اسحححت یرفتحححهپذعحححاملی اساسحححی در شحححهرهای پایحححدار  عنوانبحححهفحححرم شحححهر 

(Glaeser and Kahn, 2010; Weisz and Steinberger, 2010). 

دهحد. بحراین اسحاس یمدر سراسر جهان نشحان  مادرشهر 49تراکم جمعیت را در  13نمودار شماره 

یح  همحین ترت در آسیا تراکم جمعیت شهری بیشتری نسبت به اروپا داشته و بحه توسعهدرحالکشورهای 

 یا بیشتر است.استراظتراکم جمعیت شهرهای اروپا از شهرهای امریکا و کانادا و 

رای ، داهکتحار 20000نفحر در مسحاحت ححدود  1565672که  کر شد شیراز با جمعیت  گونههمان 

کل یحا  اینکحه شحظامحا بحه ؛ نفر در هکتار ویژگی تراکمی تقریباً شبیه شهرهای اروپحایی دارد 78تراکم 

 ونقحلحمحلشیراز با شهرهای اروپایی بسیار متفاوت است، مییط شهری کحه حاصحل نحوعی  ونقلحمل

رهای میور شحهعمحومی و پیحاده ونقحلحمل تسحلطوابسته به خودروی شیصی در شیراز است با آنچحه 

ی هحاطرحدوده اگرچه به ظیا  تراکم جمعیت به یمن وجود خط میح درواقع. استاروپایی است، متفاوت 

 ا تبدیل بهراین فرصت  ونقلحملشکل  متأسفانهآمده است،  به وجودشهری فرصتی مناس  برای شیراز 

در شیراز  ونقلحملبا  اطتهدید کرده است؛ بنابراین آنچه در مطاظعه ساختار کاربری زمین و تراکم در ارتب

محا اتحاده اسحت؛ ای در شحیراز اتفحاق افینحهبهکه مو و  کاربری و تراکم به شحکل  است یناوجود دارد، 

ک را در عضحل ترافیحمو برخی ناآگاهانه  اندپرداختهبرخی مطاظعات بازهم به این مو و  با شک  متأسفانه

 ونقحلحملارایی که این مو و  جزو نقاط قوت کحیدرحاظدانند. یمهایی مانند تجاری یکاربرو  هاتراکم

 عمومی و کاهش مصرف سوخت بوده است.

گونحه مسحائل سحطیی ینایلگران نیز باعث شده تا با مطحرح کحردن تیلی برخی فهمکج متأسفانه

کل خحاص شحمشکالت در این زمینه کمتر پرداخته شود. هحر  ۀشیر و ونقلحملروشن، به اصل مو و  

ید ی که مردم باافاصلهبه نسبت  درواقعکند. شهری را خلق میونقل حملای متفاوت از گونه عدرواقشهر 

سحت. ثیرگحذار امتفاوت است. این مو و  بر مقدار مصرف انر ی نیز تأ ونقلحملطی کنند، نو  خدمات 

ن محیتری هسحتند کحه بحه هیطحوالنی هامسافتتراکم و دارای خزش شهری نیازمند طی شهرهای کم

ی هحاتراکمدر  درواقحعموتوری و مصرف بیشتر انر ی خواهند بحود.  ونقلحملترتی  نیازمند سهم بیشتر 

 عمومی چندان جوابگو نیست. ونقلحملیت جمعکم
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ا بونقل عمومی، مقایسه شیراز : نمودار رابطه بین میزان تراکم جمعیت و سهم حمل13شکل 

 شهرهابرخی کالن

 
ونقل حملم دهد ارتباط معناداری بین تراکم جمعیت و سهیمنشان  13که شکل شماره  گونههمان

راکم تحهرهای با ی میتلف دنیا وجود دارد. در این میان ششهرهاکالنعمومی در جابجایی شهروندان در 

از  یمحی، بحیش از نکه تراکم جمعیتی زیادی دارند ، پاریس، سئول، توکیو، بارسلوناکنگهنگبیشتر شامل 

 تراکم ملبورن، هانوی،شود. در عور شهرهای کمعمومی انجام میونقل حملونقل شهرهایشان با حمل

هر شحیراز انحدک اسحت. شح هحاآنعمومی در ونقل حملکه تراکم جمعیت کمی دارند، سهم  ...شیکاگو و 

یحل داشحتن خحط ظیلومترمربع( و بافت فشرده شهری، بحه دکدر  نفر 7800) یتیجمعگرچه به ظیا  تراکم 

ونقحل ملحعمحومی دارد، سحهم ونقحل حملافزا موقعیت خوبی در جوابگحویی بحه میدوده و توسعه درون

ی سیطره خودروهحا روزروزبهکند و ینمباید در جابجایی شهروندان نقش مهمی بازی  که چناننآعمومی 

و  در شحیراز شود. در این زمینحه حتحی افحزایش تحراکمیمشیصی در جابجایی شهروندان بیشتر و بیشتر 

 عمومی نیحز پیشحنهادونقل حملی و اقتصادی بودن اثربیش منظوربههای تراکم شهری یدئالارسیدن به 

 شود.می

 

 رازیشهر ش یونقل در ادوار مختلف شوراحمل یهااستیبه س ینگاه -4-2

گیری در امحور مربحوط بحه یمتصحمینحۀ درزم عنوان حکومت میلی دارای اختیحاراتیشورای شهر به
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های میتلف بر اساس اختیارات قانونی در شهرهای ایران است. شورای شهر شیراز نیز در دوره ونقلحمل

درک و  ازجملحهاست. با توجه به اینکه در هر دوره شورا عوامل میتلف  انجام دادهاقداماتی در این زمینه 

ی شحهروندان و سحایر عوامحل هادرخواسحتنظرات مدیران شحهر،  شهری، مسائلآگاهی اعضای شورا از 

ی هادورههایی از اقدامات شوراها در توان برداشتیمبوده است،  ها تأثیرگذارشورگیری یمتصمسیاسی بر 

توان اقدامات شوراها را در سه مرحله در نظر گرفحت. دوره اول کحه ی میکل طوربهمیتلف انتظار داشت؛ 

بود، به دظیحل اینکحه هنحوز مو حو  ترافیحک در  1381تا  1377ی هاسالبا دوره اول شورا بین  زمانهم

شحود و ینمی در مصوبات شحورا در ایحن زمینحه دیحده ادزدزه آنچنانعنوان معضل مطرح نبود، شیراز به

در اواخحر ایحن دوره مو حو  مطاظعحات طحرح جحامع  هرچنحدنشحده اسحت.  بینییشپسیاست خاصی نیز 

شحرو   درواقحع(، 1381-85شیراز را دانشگاه صنعتی شریف انجام شد. اواسط دوره دوم شورا )ونقل ملح

در یی هاصحیبتیج تحدربهی قبل بحود. در دوره محذکور هادههافزایش تعداد خودروها در شیراز نسبت به 

در ایحن دوره  شیراز را دانشگاه شریف ونقلحملآینده ترافیک در شیراز مطرح شد و طرح جامع  خصوص

(، 92-1385های عمومی به او ا  ترافیک در دوره سوم شورای شحهر )یآگاهتهیه کرد. بیش مهمی از 

بود با افزایش ماظکیت خحودرو در شحیراز و وهحور برخحی مشحکالت  زمانهمشکل گرفت. اظبته این دوره 

شرو   هاتونلو  هاتقاطع که در آن طراحی و عملیات اجرایی بسیاری از 90ی هدف هاپرو ه و ونقلحمل

 یی شهرداری.درآمدزابود با اوج  زمانهمشد. این دوره 
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 1397مأخذ: نگارندگان، 

زمانی سوم و  دورهی خودرو محور در شیراز در هااستیس: دیاگرام ظهور تبعات 14شکل 

 چهارم شورای شهر
 

ائۀ هری در ارشتوان به دو بیش اساسی به ظیا  دیدگاه مدیریت ی دوره سوم شورا را میکل طوربه

ی هحا هپرویحد اصحلی بحر افتتحاح و سحاخت تأکی ترافیکی تقسحیم کحرد. در بیحش زمحانی اول هاحلراه

کالت هد اوج مشرزم اینکه چندان شایعلی در شهر بود. در دو سال آخر دوره شورای سوم اسازهکاظبدی

ه ریاسحت یژه در دوروبحهیم، اما اقدامات بسیار مهمی در مدیریت ترافیحک شحیراز انبودهترافیک در شیراز 

تهران،  ازجملهی دیگر، شهرهاکالنی از برخی تأسآقای علی زحمتکش اتفاق افتاد. در این دوره شاید به 

خحط  ازجملحه عمومی در دستور کار شورای شهر و شهرداری قحرار گرفحت؛ونقل حملینۀ درزمیی هاپرو ه

میحدوده  در اجرای خان زند، تصوی  و اقدامات اساسییظطفعلویژه اتوبوس خیابان زند، خط ویژه خیابان 

ود ای شحهر وجحدر این دوره اگر همراهی پلیس با مجموعه شهرداری و شحور که یطوربهترافیک شیراز؛ 

هر و شحشحد و تحاکنون یموده ترافیک که تا پایلوت طرح پیش رفته بود، در شیراز اجرا مید قطعاًداشت، 

ر اص بودجحه دهای شورای سحوم اختصحیتفعاظهماهنگ شده بودند. از دیگر  کامالًشهروندان با مو و  

 ید بر تکمیل خط یک متروی شیراز بود.تأکی شهری و هااتوبوسخریداری 
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ر شحیراز و دی سرشار درآمدهاگذاری و یهسرمایری گاوجبود با  انزمهم( 1390-96شورای چهارم )

از مثحل ی مهم شیرهاتقاطع ازجمله شهر در این دوره به سرانجام رسید؛ فیزیکیبیشترین اقدامات کاظبدی

 بسحیاری از ی کوهسار و تونحل سحعدی ودوقلوی هاتونلپل کابلی وظیعصر، پل سه سطیی میدان معلم، 

ی هاپرو هبه  شهر. این مو و  به معنای زفلت صد در صد مدیریت شهری در این دورهی دیگر هاتقاطع

توجحه  چنحانآنی افزارسحیتی هاپرو ه( نیست؛ هرچند نسبت به سهم میورانسانی ترافیکی )افزارنرم

ونقحل حملینحۀ مدرزین اتفحاق ترمهمپایدار در شیراز نشد. در این دوره  ونقلحملهای یاستساساسی به 

 ینحۀدرزمسحی عنوان اقحدام اسای متحرو بحههاواگنی از خط یک متروی شیراز و خرید برداربهرهعمومی 

  ادن بحه مو حوین زفلحت در دوره محذکور خاتمحه دتربزرگاما ؛ بود هااتوبوسپایدار و خرید  ونقلحمل

ثبحت متجربحه  ده شحیراز وتوانست گامی بسیار مهم در آینحمیدوده ترافیک و بایگانی طرحی بود که می

اسحت،  شده داده نشان 11همچنان که در جدول شماره  هرحالبهپایدار در شیراز باشد. ونقل حملتوفیق 

ی عبحورومرور شحهری هابرنامهدرصد( در این دوره صرف ردیف  35حدود ) یعمرانبیشترین سهم بودجه 

رای آزمحونی بح قعدرواتر شد که یموخشیراز در  ونقلحملشد؛ اما در پایان این دوره مشکالت ترافیک و 

 های این دوره بود.یاستسسنجش 

 

انی عبورومرور شهری نسبت به کل بودجه عمربهبود های مبلغ عملکرد ردیف برنامه :11جدول 

 1397-1392 شهرداری شیراز

 مبلغ عملکرد بودجه عمرانی مبلغ عملکرد ردیف رفت آمد شهری درصد از بودجه عمرانی سال

 6/11734593210 6/3959288005 درصد 34 1392

 7/15241349161 6/5044382557 درصد 33 1393

 7/720814266242 5/6824067602 درصد 33 1394

 9/22311564444 0/8163351709 درصد 37 1395

 4/16582046008 0/4396807724 درصد 27 1396

 5/6484578144 6/1644428263 درصد 25 1397

 ارقام به هزار ریال -بودجه ساالنه شهرداری شیرازمنبع: 
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 1397ونقل ترافیک شیراز، سازی مطاظعات جامع حملمأخذ: طرح بهنگام

 1394های عمرانی اجراشده شهرداری شیراز تا پایان سال نقشه پروژه :15شکل 

 

پیحروز  ونقحلحملدر مو حو  « یمیورانسحان»(، در ححاظی بحا شحعار 1396-1400شورای پنجم )

ناپایدار و با تسلط خودروهای شیصحی و  ونقلحملانتیابات شده بود که شهر در اوج مشکالت ناشی از 

رفحت یماستفاده وسیع شهروندان از خودرو شیصی در سفرهای شهری روبرو بود. در این شرایط انتظحار 

انی خحارج سحازد و زمینحۀ اجرایحی شورای شهر در اوظین اقدام طرح میدوده ترافیک مرکز شهر را از بایگ

 مسحائلرسحد برخحی یماما به نظحر ؛ کشور رسیده بود، فراهم کند وزارتأیید تشدن این مصوبه را که به 

اقتصادی مانع از آن شد که شورای کنونی شیراز به انجام این پرو ه بسیار تأثیرگذار اقدام کند. بحه سیاسی

در شیراز  میورانسانهای یاستسو شهرداری شیراز در اجرای رسد فاکتور اساسی در توفیق شورا یمنظر 

پراکنده در شهر باشد، بلکه مو و  بایحد  صورتبهگذر یا مسیر دوچرخه یادهپطراحی چند  صرفاًتواند نمی

یستماتیک سیاست مشیصی در مو و  ترافیک شیراز سنگر و یکلی شناخته شود و با نگاهی خوببهابتدا 

شیراز استفاده شدید و زیرمعقوالنحه شحهروندان از ونقل حملد. در شرایطی که معضل در پیش گرفته شو

ها نیحز الزم اسحت یاستسعمومی کارآمد است،  ونقلحملها به دظیل نبودن ییجابجاخودرو شیصی در 

اسحت کحه بحه نظحر  چنحانونقحل آنحملمتناس  با این شناخت و آگاهی تصیی  شود. اهمیت مو حو  
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 ازجملحهشحهر،  مسائلتوان انتظار داشت سایر ینمی پاسخ داده نشود، خوببهچه این مو و  رسد چنانیم

گذاری و رشد اقتصادی شهر و رفع بیکاری و توسعه کیفی و عداظت یهسرمایفیت شهری، جذب باکمییط 

 اجتماعی در شیراز حل شود.

 

 ی و ارائۀ پیشنهادهابندجمع -5

 گیرییجهنت -5-1

کند. این منابع صرفاً بودجه یی شهروندان میجاجابههر شیراز منابع )هزینه( زیادی را صرف  

 ونقلحملنیست. هزینه اساسی صرف یارانه سوخت، تبعات  ونقلحملینۀ درزممصوب شهرداری 

گذاری در مییط یهسرمادر جلوگیری از  ونقلحملآسی  ناشی از این نو   ترمهمشیصی و از همه 

شهری در شیراز، عایدی این سیستم ناکارآمد،  ونقلحملرزم هزینه هنگفت سیستم یعلاست. شهری 

و  CO2هزار تن  8شد، توظید روزانه بیش از  ارائهدر بیش شناخت و ع موجود این پژوهش  کهچنانآن

نفر در حوادث رانندگی و هزاران مصدوم دیگر، کاهش  200ها، کشته شدن ساالنه بیش از یآظودگسایر 

یژه در هسته مرکزی و آسی  به اقتصاد گردشگری این شهر است. این وبهکیفیت مییط و فضاهای شهر 

سازد. ارزان بودن قیمت یمدر شهر شیراز را نمایان  ونقلحملهای یاستسمو و   رورت تغییر در 

در شیراز، باعث  ونقلحملی ارزان بودن خودرو شیصی نسبت به سایر مدهای کل طوربهسوخت و 

که تبعات منفی آن در این گزارش  سفرها در شیراز با خودرو شیصی شده است درصد66 استفاده

عنوان شکل زاظ  سفر در شیراز در شرایطی است که به ظیا  یادآوری شد. استفاده از خودرو شیصی به

نفر در هکتار و میدوده شهری و بافت فشرده  78رم شهری، شهر شیراز با داشتن تراکم جمعیتی ف

( ندارد. همچنان که این مطاظعات خودرو میور) ونقلحملفضای کافی و مناسبی برای این نو   1شهری

است برای شهرهایی  ونقلحملعمومی، پیاده و دوچرخه شکل مناس   ونقلحملنشان داد، ترکیبی از 

از این فرصت در شیراز استفاده نشده  متأسفانهی مانند شیراز هستند؛ اما افشردهکه دارای فرم شهری 

 است.

دوره میدودی از  جزبههای نمایندگان مردم شیراز در شورا در ادوار میتلف بررسی شد. یاستس

پایدار  ونقلحملی سوبهز برای شیرا شهرهاکالنکه اقداماتی به تقلید از برخی  (92-1385شورای سوم )

 چنانآناین اقدامات  هادورهدر سایر  متأسفانهپیگیری شد )میدوده ترافیک، خطوط ویژه اتوبوس و ...(، 

ی مترو شیراز در شورای چهارم و تالش شورای پنجم در اندازراه هرچند .اندنشدهپیگیری و حمایت 

                                                           
1 Compact City Form 
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کاهش استفاده از خودرو شیصی در »یر است، مو و  مشی  تقدقابلدر شیراز  میورانسانی هاپرو ه

 صورتبهیی که بتواند به این نتیجه مشی  برسد، تاکنون هاپرو هها و یتمیدودو « سفرهای شهری

 جدی دنبال نشده است.

 

 ارائۀ پیشنهادها -5-2

ی ار سفرهپایدار در شیراز و کاهش سهم خودرو شیصی د ونقلحملیابی به دستدر راستای 

 شود:هایی به شرح زیر ارائه مییشنهادپی، شهردرون

  یرازش روری است کاهش استفاده از خودرو شیصی در سفرهای شهری در میدوده شهر ،

راز المی شیرای اسشهر شیراز قرار گیرد و شو ونقلحملهای یاستسدر برنامه زمانی مشی  در اوظویت 

ار شهر عه پایدتهدید اصلی توس عنوانبهیه خودرو شیصی علی اعالم جنگ نوعبهاعالم عمومی کند. 

هرداری، شهر، ش ورایشگیر در شیراز اعم از ها و نهادهای تصمیمشیراز باید در سرظوحه اقدامات اداره

 قرار گیرد. ...استانداری، راه و شهرسازی و 

   یزی شود رهبرنامهای الزم در مجلس شورای اسالمی، به نیوی یاستسالزم است با تصوی

 ئلمساه که  من توجه بینیوبهکه قیمت سوخت خودروهای شیصی ساالنه روند صعودی طی کند، 

ا به دظیل های دنیشهر بسیاری از مانندبهکالن اقتصادی، زمانی برسد که هزینه استفاده از خودرو شیصی 

 نباشد. صرفهبهمقرونقیمت باالی سوخت، در سفرهای شهری 

 ای و یهحاشهای ینگپارک صورتبهت فروشی فضای حاشیه معابر شهر شیراز پایان دادن به مف

 انگیزه کاهش تا منجر به متر هستندها و افزایش معابری که مجهز به پارکینگپارکافزایش قیمت 

 استفاده از خودرو شیصی در شیراز شود.

  ماهنگیدر مرکز شیراز و همکاری و ه« میدوده ترافیک»اجرایی شدن مصوبه قانونی 

یصی در شخودرو  ده ازینۀ ایجاد میدودیت بیشتر برای استفادرزمشهروندان و سایر نهادها با شهرداری 

 سط  شهر.

 و دادن بوطهتعیین خطوط ویژه برای میورهای شریانی شیراز بر اساس نتایج مطاظعات مر 

 معابر ز سط عمومی و کم کردن سهم خودروهای شیصی اونقل حملها به یابانخسهم بیشتر از 

 عمومی در شهر شیراز.

ی آسانبهیی شهروندان جاجابهنگارندگان بر این باورند که کاهش سهم خودروهای شیصی در 

میسر نیست و نیاز به زمان و همکاری شهروندان دارد؛ ظذا در قدم اول الزم است آگاهی عمومی 

ی، ارتقا یابد و معای  و شهردرونهای شهروندان به ادامه روند موجودِ استفاده از خودرو شیصی در سفر
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ی فرهنگی شهرداری و هاسازمانمیاطرات مو و  برای شهروندان تشری  شود. وویفه اصلی بر دوش 

ی گسترده تبلیغاتی و فرهنگی الزم است تا هابرنامهیمای فارس است. صداوس ازجملهها، سایر اداره

و تنها با مشارکت و ارتقای شناخت شهروندان  در شیراز افزایش یابد ونقلحملآگاهی عمومی به مو و  

 در شیراز امید بست. ونقلحملهای یاستستوان به تیقق تغییر است که می
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