
 

 

 یشهر ونقلحملبر  یاراض ینقش کاربر نییو تب یبررس

 رازیمادرشهر ش 

 
شناس یعیرف قاسم شد جغراف کار شناس  ،یشهر یزیرو برنامه ایار سازکار ساز معاونت یشهر  یشهردار یمعمار و یشهر

 رازیش

 رازیش یشهردار یامور شهرساز رکلیمد ،یکارشناس ارشد شهرساز دار قلعه حسام

 رازیش یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز یمعمار ونیسیکارشناس کم ،یکارشناس ارشد معمار محمدصادق هنرمند

 

 دهیچک 
شهر شد ناموزون  ساماني یر سرمایهو ناب شهرهای بزرگ با هدردادن  سارتهای ترافیكي در  ست. توز يسنگین یها، خ شهرها زده ا و  عیرا به 

صل يكیعنوان به نیزم یکاربر نهیکمتر به يابیمكان سائل ا ش کیتراف دآورندهیپد ياز م شهر  صل راز،یدر  سئله ا ست. عمده قیتحق يم  نیترا
از  قیاست. در روش تحق کیکاهش تراف یبرا ياراض یکاربر نهیبه عیتوز یارائه راهكارها ،يكیونقل و ترافمسائل حمل یيهدف، پس از شناسا

ص شده و با بهره لیوتحلهیها و تجزداده یآورجمع یبرا يدانیو م يلیتحل -يفیدو روش تو ستفاده  سان، مبتن یریگآن ا شنا بر روش  ياز نظر کار
. با دیگرد یيآن و عوامل به وجود آورنده آن شااناسااا عیتوز ن،یزم یهایکاربر حیچندان صااحنه يابی: مكانرینظ يكیتراف مدهمسااائل ع ،يدلف

س س جهینت نیها به اداده لیو تحل يبرر شرایط خدمت میدیر سامانهدکه اگرچه بهبود  سوقحمل یهاهي  شهری ونقل همگاني و  سفرهای  دادن 
 یهاآن در پهنه ریو نظا نیزم یتر کاربرعادالنه عیو توز نهیبه يابیاساات اما مكان رازیمقابله با معضاا ت ترافیكي شاا ایها، از جمله راهكارهآن

تبع ونقل شااهری در نظریه پایداری شااهری، بهحمل یهاسااامانهدر طراحي  رگذاریعوامل تاث نیتریدیاز کل يكیقبل از آن به عنوان  ،یشااهر
 شده است. شنهادیپ کیکاهش حجم تراف

 رازیش ،يدلف روش ،ياراض یکاربر ک،یتراف :یدیکل یهاواژه

 

 پژوهش طرح و مقدمه -1

مباحث موردمطالعه  نیاز مهمتر يكی( که به 1390 گران،یو د يکشور است )شهاب یشهرهامعضل ک ن نیتراز بزرگ يكی ترافیک 
 یهاجنبه از يكی بهونقل حمل یزیرامروزه برنامه ل،یدل نی(؛ به ا1389 ا،یک یو اسااد يشااده اساات )بهبهان لیدر مجامع مختلف تبد

سفرهای شهری به این  دادنسوقو  همگانيونقل حمل سامانه تقویت و توجه میان این در. است شده لیتبد یشهر یزیربرنامه مهم
 ينقشاا ،یشااهرونقل از اجزاء اساااسااي حمل يكیعنوان به همگانيونقل اساااسااي در بهبود ترافیک دارد. درواقع حمل نقش سااامانه
 ونقلحمل یهاسامانهبزرگ بدون وجود انواع  ایشهر متوسط  کیتصور  کهیطوردر بهبود زندگي شهری بر عهده دارد، به ریانكارناپذ
 است. رممكنیغ همگاني
ض ت با مقابله راه نیمهمتر دیشا  ش شهرها يكیتراف مع شهر  ضا کاهش یبرا یيهاروش افتنی راز،یازجمله  شد سفر یتقا . با
ش ستفاده با توانيم را شهر در روزانه یسفرها از يبخ سب یزیربرنامه از ا  ای و کرد حذف يزندگ محل در مردم یازهاین رفع و منا
ستا نیا در. داد کاهش يتوجهقابل مقدار به را سفر طول ضور مراجعه حذف» روش دو را صر حیصح یيجانما» و «افراد یح  عنا

                                                           
 مسئول:  ۀسندینو@gmail.com2015rafiei.ghasem 
 



 افراد یحضور مراجعه کاهش ای حذف ،هاارگان نیب يهماهنگ جادیا ،یادار يبروکراس کاهش خ صه طوربه .است توجهقابل «یشهر

ست هاروش نیا ازجمله ست موردنظر مقاله نیا در آنچه اما؛ ا ضا کاهش دوم روش ا  اماکن يابیمكان و یيجانما يعنی سفر، یتقا

سب (سفر )جاذب يخدمات و يعموم شانیفعال با متنا ص جامع، یهاطرح در ت  رییتغ یهاونیسیکم نیهمچن و یشهر یهاد و يلیتف
 نهیبه و هوشمندانه عیتوز با شهر در نیزم یکاربر نحوه و یشهرونقل حمل سامانه كپارچهی یزیربرنامه است يهیبد .است یکاربر

ستقرار محل و شهر سطح در نیزم یکاربر صاد یهاتیفعال ا شتغال، ،یاقت سترس و دیخر ل،یتحص ا  در یادار مختلف خدمات به يد

 يمسااكون یهامحله در ادهیپ یپا اسیمق در امكان صااورت در و یانرژ و زمان نیکمتر صاارف و ریمساا نیترکوتاه يط با شااهر
 .شوديها مآن از یاریبس حذف و یشهردرون یسفرها کاهش باعث بلندمدت در و است يافتنیدست
 
 مسئله انیب -1-1

ستان ش  شتنبا  رازیشهر صاد ،يصنعت ،يعیطب یهاجاذبه دا شگر ،یاقت صلو به یگرد قطب جذب جمعیت در منطقه  نیتريعنوان ا
ن بوده، به مهاجرا ورود و تیمتأثر از رشاااد جمع که رشاااد نیکرده اسااات. ا دایپ یارشاااد عمده ریاخ یهاساااال درکشاااور  يجنوب

آن در  گسااترش باعث وشااهر منجر شااده  یکالبد -یيدر ساااختار فضااا ادیز یبرنامه و بدون برنامه و تغییرها با یوسااازهاساااخت
 جادیا یشهر برا تیریمد ن،یراهبرد مع کینكردن  اجرادر صورت  زین ندهیدر آ رسدياطراف شده است. به نظر م یکشاورز یهانیزم

سه شكل مواجه باشهروندان  ازِیموردن ونقلِحمل يخدمات عموم یو ارائه یيربنایز  تیت شك ت  يكیتغییرها  نیا باشود.  م از م
شد جمع یشهر یزیربرنامهکه در  يمهم ست کنترل و ا یيربنایو کمبود امكانات ز تیبا توجه به ر شهود ا ضع به جادیکام ً م  نهیو
 شود. يمطالعه و بررس دیاست که با ندهیآ یازهاین ينیبشیو پ يفعل یازهایبه ن یيجوابگو یبرا رازیشونقل حمل
سازگار وجود  شآن نهیبه کمتر يابیمكانو  هایدر کاربر ینا شهر  شهر در  راز،یها در  شهروندان در نقاط مختلف  شده که  سبب 

ش باونقل حوزه حمل سئله ناخو شهر مز يدر برخ هایتراکم کاربر رو،نی. ازاشوند بانیگربهدست کیتراف ندیام شده و  دینقاط  بر علت 
 .کنديروبرو ساخته و م نده،یدر حال و آ قیعم یهارا با چالش شهرونقل در حوزه حمل

سامان  سائل و ونقلحمل یهايناب سائل نیترعمده از يكیتراف م ست شهر تیریمد و شهروندان یرو ِشیپ یهاچالش و م  که ا
 ریز موارد توانيم مسائل نیا ازجمله. است شده یادیز یهانهیهز صرف به مجبور یشهردار و شهر تیریمد آن، شیپاال و رفع یبرا
صدرا، زند، ،ینماز) یتجار یمحورها ادیز کیتراف: برد نام را شت، م  صرد ش چهارراه ق ص ح چهارراه ر،یم  پل ،ینماز راهسه نژاد، ا
 و یتجار یهامجتمع و پاسااااژ ،(زند محور) يدرمان یکاربر ،(پاساااداران بولوار) زاکیتراف يخط یتجار یهایکاربر ،...(و صااافاباغ
 ساااامانه به کامل يدساااترسااا نبود ونقل،حمل يعمران یهاطرح زمانهم باًیتقر یاجرا ،(تونیز مجتمع) الزم نگیپارک نكردننیتأم

 از اسااتفاده فرهنگ ضااعف ،(عصااریول -ساار  گل) ریمساا بودنيطوالن ،(ینماز -باهنر) کند حرکت ،1(BRT) تندرو اتوبوس اتوبوس،
سب نظم نبود اتوبوس، تیفیک بودننییپا ،يعموم ونقلحمل  کیتراف سازمان و يلیر ونقلحمل سازمان فیوظا تداخل ،يرانندگ منا
 ... .و مشترک يخروج و یورود با یيهاستگاهیا در یشهردار
 ،یزیربرنامه یهاراهور در بخش سیو مجموعه پل رازیشاا شااهر مادردر  ژهیوبه هایشااده در شااهردارمشااخ  فیتداخل وظا 
س يكیو اجرا  تیریمد سا سائل نیترياز ا ست که در بخش حمل يم ستبهونقل با آن روا ضور میرو ه ضعف و ح در  سیپل کمرنگ. 

صوبکامل طرح نكردنبه اجرا هایزیربرنامه ست. ا کیتراف يعال یشورا یهاهها و م شده ا شور منجر  ستان فارس و ک  گاهیجا نیا
شهرداربه دیبا ای( کی)کنترل تراف شان م شود؛ واگذار راهور سیپل به ایو  یطور کامل به  شهر ن  صورت در دهديتجربه عملكردها در 

 حل خواهد شد. رازیحوزه در سطح شهر ش نیاز مسائل ا یاریبس امر، نیا تحقق
زائر و  ونیلیساااالنه از حدود چند م یيرایپذ و ادیز یریپذتیجمع تیظرفو  تینفر جمع ونیلیم 5/1از  شیبا حدود ب رازیشاا شااهر

شك ت عد سائل و م سافر با م ست يكیتراف دهیم ست. کمبود پارک بانیگربهد س گاه،توقفو  نگیا و جوالن  يکمبود اتوبوس و تاک
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سافربرها ضعف طراح تیظرف بودننییپا ،يشخص یم س ،يشخص یخودروها يشلوغ ،يمعابر به همراه  ستر سب  يضعف د ... ومنا
شر ب دیبه تول توانيم و است رازیش نیسنگ کیازجمله آثار و تبعات تراف  ،NOX هایآالیندهاز  عبارتهوا ) ندهیها تن آالاز ده شیو ن

HC  وCO )تیجمع زانیبا توجه به م طیشرا نی. در اکرد( اشاره ستین رازیمسئله مخت  شهر ش نیاز روز )که البته ا یيهاساعت در 
و  یروند جار در ورود یهاتیاولو یيبه شناسا گرفتهصورت یهاو اقدام هااستیشهر و حسب س يتوسعه کم ت،یجمع يفزون راز،یش

 .میپردازيمبدان  قیتحق نیاست که در ا يضرورت داریتوسعه پا نیو تأم یرشد شهر یریبا در نظرگ یکاربرد یشنهادهایارائه پ
صل خطوط یاجرا  ضرر و ز یيکارا نیشتریب یخطوط دارا نیو اگر ا دارد يهنگفت یهانهیهز ،يهمگانونقل حمل يا شند،   انینبا
شهر  يبزرگ صوص موارد  داتیتمه دیبا رونی. ازاشوديم واردبه  شدهیالزم در خ س زانیو م اد ستر سرعت الزم و تع يد و  نییبهتر و 

و اسااتفاده  یقطار شااهر یرهایمساا يبرخ یاندازبا توجه به راه روشِیپ قیتحق دردر نظر گرفته شااود.  یاختصاااص مناسااب کاربر
مسائل  نخست میکرده است، بر آن یرضروریغ یو رفع آمدوشدها کیبه حل مسئله تراف يکه کمک خوب يلیرونقل شهروندان از حمل
 نیزم یو کاربر يلیطرح تفص يسپس با بررس و میکن يبررس دقت با راو عوامل به وجود آورنده آن  يكیتراف وونقل و معض ت حمل

رسد  ي. چراکه به نظرممیدهرا ارائه  نیزم یکاربر با ارتباط در يكیتراف وونقل کاهش مسائل حمل یبرا یکاربرد یراهكارها ،یشهر
 بكاهد. نهیزم نیشهر در ا یاز مشك ت بعد يتوجهبه طور قابل توانديم یمسائل شهر شمندانهیاند تیشناخت و هدا

 
 اهداف -1-2

صل هدف  سا ،يا سائل یيشنا سب و عمل یو ارائه راهكارها يكیتراف وونقل حمل م سب یبرا ياتیمنا ص عیتوز یسازمنا   یو تخ
 رازیدر شهر ش کیآمدوشد و تراف شیاز افزا یریجلوگ وونقل حمل ستمیو مشك ت س مسائلکاهش  یبرادر سطح شهر  هایکاربر

ست. باا  ،یشهر نیزم یهایعادالنه کاربر عیتوز زا،کیتراف یهایکاربر رییاز تغ یریجلوگ ،یشهر کیبهبود و کاهش تراف وجود،نیا
 مناطق، گریدبه  ياماکن درمان يبرخ یيجاجابه ،يو کاهش آلودگ ساااتیزطیو کاال، بهبود مح مساااافرونقل در حمل شاااتریتحرک ب
ستفاده ب یسازفرهنگ سه جادیشهر، ا تیریکمک به مد ،يعمومونقل از حمل شتریا  يبهتر خدمات عموم یو ارائه یيربنایز  تیت
س و سرعت شیافزا ،ونقلحمل ستر سترسي افزایش ،يعمومونقل حمل به يد ستخوان به شهر ساکنین سرعت و د ونقل حمل بندیا

 هستند. روشِیپ قیتحق ي... از اهداف فرعو  تیو تسه همگاني
 

 قیتحق هیفرض و پرسش -1-3

 :شوديم يبررس ریز هیپرسش و فرض ق،یضرورت و اهداف تحق مسئله،توجه به  با
 ونقل شده است؟حمل مسائل يو فزون کیتراف شیموجب افزا رازیدر سطح شهر ش هایکمتر مناسب کاربر عیو توز  یتخص ایآ
 .است شده کیتراف شیفزادر کالبد شهر موجب ا هایکاربر نهیکمتر به عیو توز  یتخص نبود رسدينظر م به
 
 قیتحق یشناسروش -1-4

اط عات و  یآورجمع یبرا يدانیو م یاکتابخانه ،یاز دو روش اسااناد قیتحق روش درو  اساات یاتوسااعه -یکاربرد قیتحق نوع 
 يو بررس یپس از مطالعات اسناد قیانجام تحق منظورِبه که است رازیشهر ش ،يآن استفاده شده است. محدوده مطالعات لیوتحلهیتجز
شه ص یهانق شت و داده يلیتف شته، بردا صل از پژوهش م یهاادوار گذ سپس با  یهابخش يدانیحا شد.  شهر بدان افزوده  مختلف 
س ستفاده و يدلفبه کمک روش  قیتحق ازیبا توجه به اهداف و ن قیتحق یهاافتهی لیو تحل يبرر ص نظر از ا ص سان و متخ شنا  نیکار

مؤثر در حل  ياتیو عمل یکاربرد یبه ارائه راهكارها یشااهردار کیتراف وونقل و معاونت حمل یمعمار -یحوزه معاونت شااهرساااز
 پرداخته شد. مسئله

 یدلف روش -1-4-1



مشااهور  یندهآ گویيیشپ و بینيشیگرفته شااده که به پ یونان يدلف ییره( در جزيمعبد آپولو )ارباب دلف یاز افسااانه دلفي روش نام 
 ینگرفت و اول يشكل علم یجتدرافراد مطرح شده اما به الهام و قضاوت حدس، مبنای بر ابتدا در روش ینا (.Walker, 1996) است

 یناول. یافتو توسعه  يارتش طراح يدفاع ینظر کارشناسان در پروژه يعلم يبررس یبرا RAND شرکت ازسوی 1950بار در اواخر 
 .(Landeta, 2006)شد  یشنهادپ یتوسعه اقتصاد ریزیبرنامهدر  یزآن ن یرنظاميکاربرد غ
و  محورندهیآاز سااؤاالت  یاگسااترده فیط یشااناخته شااد و اکنون برا يروش مهم علم کیعنوان به 1960 ۀده ۀمیاز ن يدلف 

سترده فیو در ط دهیچیپ ستفاده م هانیپلیسیو د هانهیاز زم یاگ  ای كردیرو يدلف گریدعبارت. به(Rowe & Wright, 1999) شوديا
 توافقبه  دنیرس ای( و Hsu, 2008سؤال است ) ایموضوع  کی ۀدربارگروه متخص   کی یهانظر دنیفهم یبرا قیتحق در يروش
 يدلف ي(. هدف اصلKeeney & others, 2001دهندگان )پاسخ يبا حفظ گمنام یاپرسشنامه یاز راندها یسر کی قیاز طر يگروه
 ،یگذارهدف ،يازسنجین مسئله، حل کردنساده قضاوت، ،آن ياثربخش شیو افزا یریگمیتصم یهانهیدر زم امااست؛  ندهیآ ينیبشیپ

منابع و   یتخصاا ها،تیسااا نییتع ،يگروه یهاارتباط يدهسااازمان ت،یخ ق نده،یآ ينیبشیپ ت،یاولو نییتع ،یزیربرنامهکمک به 
 و يکم قاتیتحق در ق؛یعنوان روش تحقبه يدلف روش ،(Dempsey & Dempse, 2000) روديبه کار م زین يتوافق گروه ایاجماع 

 (.Burns & Grove, 2001است ) رفتهبه کار  زین يقیو تلف يفیک قاتیدر تحق نیهمچن ،يفیتوص مطالعات در
 گروهزمان و  اجماع، ج،ینتا لیتحل ،شدهبازخورد کنترل متخصصان پرسشنامه، یيبازگو ای تكراراست از  عبارت يدلف ياصل یاجزا 

پروژه  در یفكرهم منظورِهسااتند که به یافراد کنند،يم تیفعال يکه در گروه دلف ی. درواقع افراد(Windle, 2004)کننده هماهنگ
 .شونديانتخاب م
 

 قیتحق نهیشیپ -1-5
شك ت شده، انجام تهران شهر طیشرا در که يقیتحق در  سبکامل و  يتوجهيبمترو و  م  یایاز مزا یمندبه بهره زانیربرنامه نامنا

تهران، یكى از معض ت اصلى این شهر است. مترو شهر تهران  شهرونقل حمل موضوع. است شده يبررس محورونقل توسعه حمل
ضعیت رفتبه ست. عنوان یكى از راهكارهاى بهبود و شهر تهران موردتوجه ا سعه مبتنى  یمندقابلیت بهره به کهدرحالىوآمد در  از تو

مترو ساابب  یهاسااتگاهیى در احداث ابه ابعاد چنین رویكرد يتوجهيب. اساات نشااده يتوجهآن  یزیردر برنامه همگانىونقل بر حمل
 یهاستگاهیمح ت قرار گیرد. ا یهايژگیدر تناقض با و و کندب فصل آن ایجاد  ساکنان براى را متعددى مشك ت مترو این تاشده 
تهران، مشااك تى را براى ساااکنان  شااهرونقل مثبت مترو بر بهبود وضااعیت حمل یهايژگیدر کنار و یاعنوان توسااعه نقطهمترو به

اجتماعى، نفوذ افراد  یساااختارها رییتغ رینظ: مشااك ت اجتماعى مسااائلها به وجود آورده اساات. ازجمله این مح ت ب فصاال آن
شتمل بر افزایش ترافیک محلى و بر شك ت ترافیكى م سای زدنهمغیربومى در محله، م  پارکینگ صوتى، آلودگى افزایش ،مردم شآ

 .(1392 ،یمنشاد و يسلطان) است غیره و اىحاشیه
 

 ینظر یمبان -2
 رازیش شناخت -2-1

 نزدیكي در و پارس کهن سرزمین قلب در و هست نیزمرانیا تمدن مهد همواره ایران، فرهنگي پایتخت و فارس استان مرکز شیراز 

ستاني متعدد یهامكان ستاني یهاآتشكده و معابد و بیشاپور شهر پاسارگاد، رستم، نقش جمشید، تخت چون با  متنوع یهامكان و با

شار چون طبیعي شت مارگون، آب شده، به شان، دریاچه گم  و معتدل هوایي و آب و شده واقع مهارلو دریاچه و بختگان دریاچه پری
صل همه در يزدنمثال شه و دارد ایران فرهنگ و تمدن تاریخ طول به قدمتي خود ساله هزاران سابقه با شیراز،. دارد سال یهاف  گو

شه شگه منطقه این گو ست این نمای شهورترین از یكي شیراز. ادعا ست جهان در ایران نقاط م  از سخن که محفلي هر در همواره و ا

ست، ایران تمدن شكوه ست رأس در شیراز نام ا ست شده آورده ایران تمدن دارای مناطق فهر  این جغرافیایي و طبیعي موقعیت .ا



ستان صلخیز خاک با همراه پرآب یهارودخانه ایران، ف ت در شهر  یهادوره در که شده باعث شیرین آب طبیعي یهااچهیدر و حا
 خود دل در مختلف اقوام از را زیادی باارزش تاریخي یادگارهای و باشااد مرزوبوم این در ساااکن اقوام فعالیت مهم مراکز از مختلف

 (.1390 راز،یش یاستراتژ پروژه)گزارش  باشد داشته
( شهرداری پوششتحتِ اطراف یهاشهرک )و شیراز شهر جمعیت ،1385 سال مسكن و نفوس عمومي سرشماری نتایج پایه بر 
ست نفر هزار 1353 از بیش ستان جمعیت درصد 31 که ا ستان شهری مناطق جمعیت از درصد 51 و فارس ا ست داده پوشش را ا  .ا

 رسیده 1385 سال در نفر هزار 1353 به 13٧5 سال در نفر هزار 1093 از درصد 1/2 حدود ساالنه رشد متوسط با شهر این جمعیت

 تیدرصد جمع 3/2٧درصد و  2٧ حدود نفر 966983 و نفر 8٤98٧1با ترتیب به 13٧0 و 1365 یهاسال در شیراز شهر جمعیت .است
استان  تیدرصد جمع ٧/33نفر  15٤9٤53با  1390درصد و در سال  2/31با  1385درصد و در سال  6/28با  13٧5استان و در سال 

 طرح گزارش) است داشته صعودی سیر استان در شیراز شهر جمعیتي جایگاه اخیر دهه چند طي قیطرنیاست. بد دادهيم لیرا تشك
 نفوس و مسكن(. يعموم یسرشمار جینتا ران،یو مرکز آمار ا 1392 ،يلیتفص

 
 
 
 
 

 1365-90 یهاسال در فارس استان جمعیت از آن سهم و شیراز شهر جمعیت تحول :1جدول

 1390 13٨5 13٧5 13٧0 1365 شرح
 ٤596658 ٤3368٧8 381٧123 35٤2516 31٤٧٧0٧ فارس استان

 15٤9٤53 1353126 1092891 966983 8٤98٧1 شیراز شهر

 ٧/33 2/31 ٧/28 3/2٧ 2٧ )درصد( شهر از کل استان جمعیت سهم
 مسكن و نفوس يعموم یسرشمار جینتا ران،یآمار ا مرکز: منبع

 

 یشهر یاراض یکاربر -2-2

جامعه  یازهایها و نبر اساس خواست یشهر یو عملكردها هاتیفعال یيو فضا يمكان يسامانده ،یشهر ياراض یکاربر یزیربرنامه 
 نیزم میعلم تقس ،یشهر ياراض یکاربر یزیربرنامه گریدعبارت. بهدهديم لیرا تشك یشهر یزیربرنامه ياست و هسته اصل یشهر

. ردیگيمناسب و کارا صورت م یيفضا نظمو  نیاستفاده مؤثر از زم منظورِاست که به يکاربردها و مصارف مختلف زندگ یو مكان برا
مختلف در شهر  یهاتیفعال يابیمكانمشخ  شود و  يبه صورت علم یشهر ياراض یکه الگوها شوديت ش م یزیربرنامه نیدر ا

سله اقداماتبه یشهر یزیربرنامه. ردیقرار گ یشهر یهاستمیو س گریكدیبا  منطبق سل  یازهایرفع ن یاست که برا افتهینظام يمثابه 
 (.1382 ،ی)محمد ردیگياند صورت ممرتبط نیبا زم ينوعانسان که به يو فرهنگ یماد

 نیزم یکاربر وونقل حمل یسازکپارچهی -2-2-1

ست.  يواحد کل کیعنوان ونقل بهحمل گرفتن نظر در ن،یزم یکاربر و ونقلحمل یسازكپارچهی  ستیس نیاا  یریکارگبه دنبال به ا
ضا یبرا یعنوان ابزاربه نیزم یکاربر یزیربرنامه ست.  یکاهش تقا س به يمل يمثال در هلند چارچوب یبراسفر ا  ABC ستمینام 

ساس قابل هاتیفعال وجود دارد که س تیرا بر ا ستر س A یها. مكانکنديم يابیمكانو  یبندطبقه يد ستر ونقل حمل نظر از يخوب يد
سفر با ا ودارند  يعموم صد تجاوز نم 20از  لیتومبسهم  س B یهامكان کند،يدر ستر  نیهمچن و يعمومونقل از نظر حمل يخوب يد
 یهایجاده دارند. کاربر قیاز طر يمناسب يتنها دسترس C یها. مكانکنديدرصد تجاوز نم 33سفر با خودرو از  زانیم اما؛ دارند خودرو
تنها  یو ادار یتجار یاست. واحدها یبندطبقه نیبر ا يشده و صدور مجوز توسعه مبن یبندطبقه يدسترس یبا توجه به الگو یشهر



در  يفروشاااو عمده یهمچون انباردار اسیمقو بزرگ يصااانعت یهاتیفعال کهيرا دارند، درحال Bو  A یهادر مكان يابیمكاناجازه 
 .(Southworth, 1995) رندیگيقرار م C یهامكان
 
 شهریونقل حمل و اراضی کاربری -2-2-2 

ست یاگونهونقل بهحمل یزیربرنامه بر نیزم یکاربر و تیجمع عیتوز ریتأث   و تیجمع عیتوز در خام يضوابط اعمال قیطر از که ا
ستقرار ضا ها،یکاربر ا صل در سفر یتقا  ممكن برعكس ای شوديم کمتر کیتراف حجم و یيجاجابه زمان و افتهی کاهش يطوالن فوا

 مسافت شدنيطوالن بر ع وه آن، از دور یافاصله در تیجمع استقرار و خام یامنطقه در سفر جاذب یهایکاربر تراکم لیدل به است

سد یحد به هایيجاجابه زانیم و کیتراف حجم سفر، زمان و  ازین زین آن مانند و مترو لیقب از باال تیظرف با یيهاسامانه يحت که بر

شد ساس بر نیبنابرا؛ با ض یکاربر یزیربرنامه و یشهرونقل حمل یزیربرنامه نوع دو نیب يستمیس نگرش ا  و متقابل رابطه يارا
ست، تنگاتنگ ضاها رایز برقرارا صد و یمباد عنوانبه افتهی انطباق یف س و یيجاجابه زانیم و رونديم شمار به سفرها مقا  هاآن ریم

 اسااتقرار بیترتنیبد و دارد شااهر سااطح در( ساافرها جذب و دیتول در مؤثر یهایکاربر ژهیو)به هایکاربر عیتوز نحوه به يبسااتگ

 یکاربر و تیجمع عیتوز یالگو گرفتن نظر در با زین يارتباط شبكه وونقل حمل سامانه میتنظ و يارتباط شبكه به توجه با هایکاربر
 با يستیبا نیزم یکاربر وونقل حمل نیبنابرا و کننديم نییتع را گریكدی یتقاضا سفرها و ياراض یيسو از .است ریپذامكان ،ياراض

 .دهديم نشان را ياراض یکاربر وونقل حمل متقابل رابطه کیشمات طوربه 1شكل .باشند هماهنگ گریكدی

یلقنو لمح یاهزاین

لقنو لمح   یهست

 یفارت نایرج

یسرتسد تیلباق
 شزرا رد ریی ت

نیمز

نیمز یربراک

لقن و لمح هب زاین

رفس

 
 (هاسندهینو: منبعونقل )حمل و یاراض یکاربر متقابل رابطه: 1شکل

 هایکاربر به دسترسی نحوه -2-2-3

 فهیوظ هایکاربر به يدسترس نیبنابرا؛ است تضاد در یشهر معابر شبكه ستمیس در کیتراف آزاد حرکت نقش با هایکاربر به يدسترس

 نیتأم يمحل یهاراه توسط هیاول یهايدسترس يستیبا عمده یهایکاربر از ریغ نیبنابرا و ستین هايانیشر ها وآزادراه هیاول و ياصل
سط هايانیشر به کیتراف پخش و یآورجمع عمل و شود  در یشهر یهاتیفعال تمرکز کهازآنجا .ردیپذ انجام کنندهجمع یهاراه تو
 .برعكس نه باشد هامحله خدمت در راه شبكه عملكرد که است الزم رد،یگيم شكل( محله) يطیمح یفضاها



ی  ش هیلقن لیاسو

هیلقن لیاسو هراجا

 و یتایلام یاه تسایس
...و تخوس یاه هنی ه

هکبش تیفر 

 امدخ  ون

 لرتنک هبساحم
لقنو لمح

 ادیلوت ی دنکارپ و عیزوت

 لیاسو زاین دروم تخوس
هیلقن

رفس هنی ه

 یفارت ت رس م ح

اهرفس

رفس یاضاقت

 و اه هداوناخ و  اسس م
 یاه هور  و اه ش ب

یتعنص

 و نکسم  تیعقوم
لا تشا

زاین دروم زاب یا ف

 یضارا یربراک لرتنک
یموم 

سرتسد رد نیمز

 زاب یا ف هریخ 
یضارا

 یسرتسد
یلحم

 و یدا تقا  اریی ت
یتیعمج

 و یرا ت  کارم هراجا
ینوکسم

 و اه نامتخاس تیعقوم
اه نآ  اریی ت

 
 (Southworth, 1995) یاراض یکاربر وونقل حمل یادغام مدل: 2شکل

 

 یشهر ی یربرنامهدر  ینقش دسترس -2-2-4

سي  ستر شهرها  یكي د ضایي  شكل ف ستاز محورهای عملكردی برای  سي و ارتباط پردازانهی. نظرا ستر صر، د  یامتیازها ازرا  هامعا
کند؛ اذعان مي 2لینچ کوین. کننديم دییتأمربوط به پیدایش و عملكرد شهر، نیز آن را  یهایاصلي مناطق شهری دانسته و اغلب تئور

به دفاع ساخته شده باشند لیكن دیری نپایید که معلوم شد یكي از  نیاز علتاست شهرها ابتدا بنا به دالیل نمادی و سپس به  ممكن»
شهرها،  سب در آنامتیازات  سي منا ستر سكونتگاهتأمین د صلي  سي یكي از امتیازات ا ستر ست. د ستیابي و  یهاها ا ست و د شهری ا

 .(13٧6 کوین،) «کیفیت سكونتگاه است یهاتوزیع آن از شاخ 
و  منیمؤثر، ا یآن به نحو يونقلکه شااابكه حمل کنديم جابیا همواره شاااهر کی ای و کشاااور کی در یاقتصااااد م حظات 
س نانیاطمقابل ستر شبكه تأم يبتواند د سافران را در نقاط مختلف  س1386و همكاران،  يمنیمه عتیشرکند ) نیم  ياز نواح یاری(. ب
و ارزش  شاااونديخارج م یيایجغراف یاز انزوا شاااوند،يم برخوردارونقل و حمل يکه از امكانات ارتباط يو دورافتاده هنگام یمنزو
 (.1391 ،یپورطاهر) آورنديمبه دست  يمناسب یاقتصاد

 ونقلحملو ارتباط آن با  یشهر داریتوسعه پا -2-2-5

سعه  شار هرگونه با پایدار تو سیب و آلودگي انت شي محیطي هایآ سازگار هایفعالیت از نا سان نا شد، که میزان هر به ان  و مغایرت با
سي مخالفت سا سال  3برونتلند ونیسیکم. (1390 فیروزبخت، و پرهیزکار) دارد ا سعه پا1992در  ستکرده  فیتعر نگونهیرا ا داری، تو : ا
 يتیریمد ازمندیتوسعه ن نی. اخود ازهایین رفع برای ندهیآ نسل یيتوانا انداختن خطر به بدون حاضر حال ازهایین با مطابق هایتوسعه

 .(Deakin, 2001)طور مناسب استفاده کند از علوم مختلف است که از منابع موجود به رییگبهره هیقوی و کارا بر پا
نظام  نكهیبخش با توجه به ا نیاساات. از ا ریناپذاجتناب یشااهر یازهایو ن تیجمع شیبا افزا متناساابونقل حمل شاابكه رشااد 
 .شوديتوسعه نام برده م یربنایعنوان زبه ردیگياز آن بهره م یاقتصاد

                                                           
2 Kevin A. Lynch 
3 Brundtland Commission 



 

 رازیش آمدوشد شیبر اف ا م ثر وامل  -3
شک ن  سال رازیشهر  شته، به انیاز  شد کم ر،یدر چند دهه اخ ژهیوگذ شهود ير سائلاز  يكیو  کرده دایپ یم  نیا امدیکه پ يمهم م

 یهاتیامكانات و ظرف ت،یجمع يموجب آن با توجه به فزونکه به اساات؛ونقل مربوط به حوزه حمل مسااائل شیافزاگسااترش اساات 
 .است شدهزا مشكل یو آمدوشدها کیتراف شیباعث افزا ک،یکننده ترافبازدارنده و کنترل یهات ش رغميموجود شهر، عل

 :از اندعبارت رازیشهر ش کیتراف درو مؤثر  جادکنندهیعوامل ا نیاز مهمتر يبرخ ،يطورکلبه 
 گردشگری؛ تفریحي، طبیعي، مناسب بسیار بالقوه اناتامك •
 ؛يو فرهنگ يمذهب یهاتیاز مز یبرخوردار •
 شیراز؛ استراتژیک ونقل و موقعیتحمل یهاارتباط •

 شهر؛ به مهاجرت و روستا در يکاف امكانات نبودو  روستا تحوالت •

 (؛یکشاورز به وابسته صنایع شیمیایي، مواد الكترونیک، نظامي، )صنایع صنعت بخش در توسعه •

 شتر؛یب یهامهارت و امروزی و مدرن فرهنگ و اجتماعي -فرهنگي یهاتیمز •

 منطقه؛ در ادیز يو درمان يپزشك تیاز موقع یبرخوردار •
 ایجاد زمین، یسازآماده سیاست )ازجمله: مختلف یهاشكل به نیازمندها برای مسكن تأمین و یيزداتیمحروم یهااستیس •

 (.مختلف یو نهادها هاارگان توسط مسكوني یهامجتمع ایجاد جدید، شهرهای

 

 یکاربرد یهاشنهادیپ ارائهو  یری  هینتموضو ،  لیتحل -4
 یهانهیهمه اقشار جامعه فراهم کرده، هز یمناسب را برا ياست که امكان دسترس یيهادرصدد روش داریونقل پاحمل یهااستیس 

صاد شور  یشهرونقل درونحمل يتجارب کنون يرا کاهش دهد. از طرف يطیمحستیز یهايآلودگ نهیرده و زمک لیرا تعد یاقت در ک
و  یساااازكپارچهیبا هدف « ٤كپارچهیونقل راهبرد حمل»دارد.  داریونقل پاانداز حملبا چشااام يما و ادامه روند موجود، قرابت اندک

 .شوديم شنهادیپ داریونقل پابه آرمان حمل يابیدست یدر راستا یيجاهماهنگ کردن خدمات جابه
 یگرید دکنندهیتول يكی هر .ندارد يانیپا و آغاز که است یيهاچر  مانندونقل حمل با یشهر توسعه و نیزم یکاربر نیب رابطه 
صاد طیمح یدارا که يستمیس عنوانبه یشهرونقل حمل .ندارد يخارج وجود گریكدی وجود بدون عامل دو و است  ياجتماع و یاقت
ست، ض یکاربر با يتنگاتنگ ارتباط ا ض یکاربر ط،یمح» عامل سه نیب یادهیچیپ روابطدارد و  یشهر يارا  وجود «ونقلحمل و يارا

 یزیربرنامه بخش دو هر یهاتیفعال از متأثر آن از يناشاا یازهاین و هاتیمحدود و يطیمحسااتیز م حظات خصااوصبه .دارد
 .کنديمختل م را ستمیس کل ادشده،ی عوامل از کیهر در رییتغاست.  ياراض یکاربر یزیربرنامه و یشهرونقل حمل
ستفاده نییهمچون سهم پا یابا مشك ت عمده یشهرونقل درونحمل هدر حوز رازیش مادرشهر  ازدحام  ،يونقل عمومحمل از ا
ستمواجه  يسوخت و بروز انواع آلودگ ادیزشهر، مصرف  یروزافزون در بخش مرکز يكیتراف ، ادشدهیکاهش مشك ت  منظورِو به ا
 را تجربه کرده است. یمتعدد یافزارو نرم يها و اقدامات عملطرح

. درواقع یكي از مهمترین داشت یاویژه توجه دسترسي، پارامتر به دیبا همگانيونقل حمل یهاستمیس توسعه یبرا رازیشهر ش در
 و پهنه در آن نهیو پراکنش به عیتوز يدسترسي عادالنه به تسهی ت و خدمات و چگونگ راز،یمهم در مطالعات شهری ش یهاموضوع
ست شهر کالبد ستانی. دراا س با را ساس پژوهش م یيهالیو تحل يبرر ص ،يدانیبر ا ض یکاربر نهیبه عیو توز  یتخ در  یشهر يارا

سئله وونقل ارتباط با حمل شد و تراف شیو موجب افزا ستین حیصح يلیخ کیتراف م ض شوديم کیآمدو  دییتأ زیمقاله را ن هیکه فر
 .کنديم
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سفر با  ژهیوبهنیاز به سفر  شود، مصرف یکمتر انرژی ،داشته باشد یهر نوع راهكار توسعه شهری که آلودگي کمتر يطورکلبه 
شترین  سترش دهد، بی سي پیاده و یا دوچرخه را گ ستر ساند، امكان د شخصي را به حداقل ر سایل نقلیه  برای تیظرفخودرو  سفر با و

 ها،شاااخ  زمره در شااود،عمومي را فراهم سااازد و در یک ک م هر آنچه موجب حفظ و ارتقاء کیفیت محیط زندگي حال و آینده 
 آید.حساب ميبه رازیش شهریونقل حمل پایدار توسعه ایجاد عوامل و الزامات
 مردم قیتشو و بیترغ در يمهم عامل ،يهمگانونقل حمل یهاستمیس یبنداستخوان به رازیش ساکنان يدسترس سطح شیافزا

ستفاده به ست یشهر یسفرها در يهمگانونقل حمل از ا  یسوآن و درمجموع حرکت به يو تبعات منف کیکاهش تراف موجبکه  ا
 است. داریپا یاهداف شهرها

ونقل راهبرد حمل» یارهایاز نظر مع رازیشاا یشااهر تیریمد یجار یهااسااتیساا باًیو وضااع موجود، تقر طیتوجه به شاارا با 
 یهاتقاطع و پل ساااختن مانند یشااهردار و شااورا اقدامات از يتوجهقابل بخش ندارد. قرار يچنان مطلوبآن تیوضااع در، «كپارچهی

 ونقلحمل بحث در یادیز یهانهیهز لیدل نیهم به و است افتهی اختصاص رازیش در موجود کیتراف کردن برطرف به... و يچندسطح
شهر لیتكم و ساخت و ش و شوديم صرف یقطار شهر به مربوط اعتبارها نیتأم از يبخ  هم را هاترن نیتأم بخش در ژهیوبه یقطار

 ازین نیا رایز ابدیيم کاهش مردم يكیتراف مشك ت برسد یبرداربهره به زمان نیکمتر در طرح نیا اگر و است گرفته عهده بر دولت
 .است شهر یضرور
ص ح و تب شنهادهایپ نیمهمتر يطورکلبه  ض ینقش کاربر نییدر ا س يارا سائلو کاهش  رازیش یشهرونقل حمل ستمیبر  و  م

 :از اندعبارت شتریب یورو بهره کیتبع کاهش حجم ترافمعض ت آن و به
 سفر؛ یکاهش تقاضا یبرا یعنوان ابزاربه نیزم یکاربر ترقیهرچه دق یزیربرنامه •
 ن؛یزم یکاربر یرینظرگ در با داریپاونقل حمل یزیربرنامه •

ونقل حمل ستمیس در هایکاربر نیا پراکنش راتیتأث و شهر سطح در سفر جاذب یهایکاربر پراکنش و عیتوز نحوه لیتحل •
 ؛یشهردرون

عرض رفوژ  کردنکمدر صاااورت امكان با  ؛اسااات متر 11-٧در حدود  ریطور متغعرض رفوژ محور زند به نكهیتوجه به ا با  •
 کردنکمرونق حرکت و  به توانيم یاباند تااندازه جادیفضااا با ا یو آزادساااز ي( از ضاالع جنوبشااودمحور گلسااتان  هی)شااب
 کرد؛ کمکشده در محور گفته کیتراف

 ؛است کرده جادیا کیتراف نیشهر که بار سنگ ی( مناطق مرکزيخدمات )درمان يبعض انتقال ایتمرکز  کاهش •

 ؛یخدمات شهر یتر کاربرعادالنه عیتوز •

 کیپرازدحام در  یرهایدر مساا BRTاتوبوس و اتوبوس  شااتریب عیو توز اختصاااص و يهمگانونقل حمل سااامانه به توجه •
 ؛يو آلودگ کیکاهش تراف یبراسیستم یكپارچه 

 ک؛یتراف محدوده به خودرو شدنالزم قبل از وارد نگیپارک نیدر مناطق پرتردد و تأم کیطرح تراف یاجرا •

پر  یهادر محدوده زاکیتراف یهایکاربر  یاز تخصااا یریجلوگ وونقل حمل طیشااارا یمبنا بر یکاربر نییتع و تطابق •
 ؛وآمدرفت

 یازساااوکار در تهران  نیاکنون اچرا که هم ،یراهور به شاااهردار سیاز پل کیکنترل تراف یواگذار طیآوردن شااارا فراهم •
کند  نهیهز توانديهم م یشهردار گردديبازم هارساختیاز مشك ت به ز يبخش نكهیو با توجه به ا ردیگيانجام م یشهردار
 شود؛يم نیتأم یشهردار یازسوموارد هم  گریو د يكیالكترون زاتیو تجه

 کیتراف جادیگرفته و ا که در حال حاضر شكل یيهاتیفعال شی( با پاالهاریمس گرید)محور زند و  موجود تیوضع يسامانده •
 ؛شهر ندهیآ یمشك ت برا نیاز ا یریشگیپ نیو همچن کنديم نیسنگ

 يبه تعداد کاف نگیپارک نیو تأم شیتبع آن، افزاو خدمات و به هایکاربر نهیبه عیبه هنگام توز نگیمناسب پارک ينیگزمكان •



 از؛یو موردن

 ؛يونقل عمومدر بخش حمل یعوارض شهردار افتیاز در يناش دیاز عوا يبخش شتریب  یتخص •

ستیس یبندتیاولو • سعه حمل تیبا محور یسازكپارچهی یهاا س شیافزا از عبارت بیو به ترت يونقل عمومتو ستر  و يد
 ؛تقاضا تیظرف یدارا یدر مناطق شهر يراناتوبوس شتریهرچه ب یيکارا

 زهیشهر انگ یخدمات در محدوده مرکز گرفتن یتا برا یشهردرون یکاهش سفرها یبرا یزیردر کنار برنامه یسازفرهنگ •
 کنند؛ استفاده خود منزل محدوده در ازیباشد و شهروندان بتوانند از خدمات موردن یکمتر

 مدت؛انیم و کوتاه یهاطرح در کیتراف کنترل یهوشمندساز و زهیمكان •

 ؛ن شهروندانأشدن مسافر در شادهیو پ شدنمناسب سوار یهاستگاهیو ا هاگاهیارائه جا •

 ؛یشهردار کیتراف سازمان و يلیرونقل سازمان حمل نیها ببرنامه شتریب یسازكپارچهیو  يهماهنگ •

 ؛يونقل عمومحمل ياساس یهارساختیز به ژهیتوجه و •
 ؛ونقلبرتر در حوزه حمل یهاو کارشناسان در خصوص انتخاب شاخ  اناز نظر متخصص یریگبهره •

 ؛ونقلحمل یهاموضوع با مرتبط متخص  یروهاین آموزش و تیترب •

  برخوردار.معابر در مناطق کم یيبازگشا یبرا يتومان ونیلیم چندالحسنه پرداخت وام قرض •
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