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برنامه ریزي حمل و نقل

یرامون برنامه ریزي حمل و نقل فرآیندي است که به تصمیم گیري پ
ی سیاستها و برنامه هاي حمل و نقلی منجر میشود و اقدامات احتمال
.دآینده را براي سوق دادن سیستم به جهت دلخواه بررسی می نمای

 هدف از فرآیند برنامه ریزي حمل و نقل، تهیه اطالعات الزم براي
یستم تصمیم گیري درباره زمان و مکان اصالحاتی است که باید در س

ا حمل و نقل ایجاد گردد تا سفر و الگوهاي کاربري زمین هماهنگ ب
.اهداف، نیازها و اولویت هاي جامعه ارتقا و بهبود یابند

طراحان حمل و نقل با دو نوع برنامه ریزي روبرو هستند:
قلبرنامه ریزي کوتاه مدت یا میان مدت یا مدیریت سیستمهاي حمل و ن
برنامه ریزي بلند مدت یا استراتژیک یا جامع
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برنامه ریزي حمل و نقل

برنامه ریزي کوتاه مدت یا مدیریت سیستم هاي حمل و نقل(TSM)
هره هدف از انجام این نوع برنامه ریزي دستیابی به ظرفیت حداکثر و ب

.بردراي بهینه از تسهیالت موجود حمل و نقلی میباشد
مشخصات این نوع برنامه ریزي عبارتند از

 میباشد) سال3تا 1بین (مدت زمان انجام و اجراي آن کوتاه.
نیازمند سرمایه گذاري کالن و ساخت و سازهاي وسیع نمیباشد.
پیشنهاد راه حلهاي پیشنهادي محدود خواهد بود.
 در مرحله بررسی و ارزیابی گزینه هاي پیشنهادي با تعداد محدودي معیار

.سروکار دارد، لذا از پیچیدگی کمتري برخوردار است
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برنامه ریزي حمل و نقل

برنامه ریزي کوتاه مدت یا مدیریت سیستم هاي حمل و نقل(TSM)
)ادامه(
در برخی از مراجع از این برنامه ریزي تحت عنوان مدیریت سیستمهاي حمل و

یا ساماندهی سیستمهاي (Transportation System Management)نقل 
.حمل و نقلی یاد شده است

 مدیریت سیستم هاي حمل و نقل
مجموعه اقداماتی است که نقطه 
تم تعادل بین عرضه و تقاضاي سیس

در تغییر. حمل و نقل را تغییر میدهد
یر نقطه تعادل را میتوان از طریق تغی

در منحنی عرضه و یا تغییر در هر دو
.منحنی به طور همزمان ایجاد کرد
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برنامه ریزي حمل و نقل

 مدیریت سیستم هاي حمل و نقل(TSM)
 روشهاي ساماندهی سیستم هاي حمل و نقل

ه به لحاظ تئوري روشهاي ساماندهی سیستم هاي حمل و نقلی را میتوان ب
و صورت اقداماتی تعریف نمود که با جابجایی سطوح عرضه و تقاضاي حمل

.نقل، تغییرات نقطه تعادل را بوجود میآورد
اقداماتی که باعث کاهش تقاضا  می شوند.
اقداماتی که باعث افزایش عرضه می شوند.
اقداماتی که باعث کاهش توام تقاضا و عرضه می شوند.
اقداماتی که باعث کاهش تقاضاي توام با افزایش عرضه می شوند.
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برنامه ریزي حمل و نقل

 شوندکه باعث کاهش تقاضا  می اقداماتی:
ان اقدامات متعددي را میتوان انجام داد تا بدون تغییر در میزان عرضه حمل و نقل، مسافر

اهش را به استفاده از وسایل نقلیه با ضریب سرنشین بیشتر، از مدهاي غیر موتوري و ک
:فراوانی یا طول متوسط سفر ترغیب نماید

تاکسییااشتراکیخودرويازاستفادهباسفردرشدنسهیمیاهمپیمایی
سریعطخطوایجادخدمات،فراوانیافزایششبکه،تراکمافزایشبااتوبوسرانیخدماتبهبود

تمسیسازبرداريبهرههايمشخصهاصالحاتوبوسها،داخلراحتیوطراحیبهبودالسیر،
سوار-پاركتسهیالتایجاد
اتوبوسی،تلفنتاکسیخطی،هايتاکسیشامل)پاراترانزیت(عمومیشبهسیستمهايایجاد

شخصیمسافربرهايتلفنی،
سواريدوچرخهورويپیادهتسهیالتبهبود
وترنتایننمابر،تلفن،شاملنقلوحملجايبهمخابراتیوپستیهايسرویسازاستفاده

پست
ساعت8به6ازوروز5به6ازمثالبرايکار،ساعاتافزایشوکاريهفتهنمودنکوتاه
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برنامه ریزي حمل و نقل

اقداماتی که باعث افزایش عرضه میشوند  :
ک تراز افزایش عرضه حمل و نقل که با کاهش زمان سفر وسایل نقلیه در ی

معین از مسافت پیموده شده صورت میگیرد را میتوان با اجراي برخی
:اقدامات کم هزینه مهندسی و کنترل ترافیک تحقق بخشید

زاتتجهیساماندهیجزئی،هندسیاصالحات(خیابانهاترافیکمهندسیبهبود
)معابرترافیکجریانبهبخشیدنسرعتبرايمقرراتاعمالوکنترلی

وديورکنترلرانندگان،بهرسانیاطالع(بزرگراههاوآزادراههاترافیکمدیریت
)هاخروجیو
وبکسنقلیهوسایلبینتقابلکاهشهدفباکامیونهابرايمحدودیتاعمال

سنگین
کمترترافیکباساعاتبهسفرهاانتقالهدفباکارخاتمهوشروعساعاتتغییر
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برنامه ریزي حمل و نقل

میشوندتقاضاوعرضهتوامکاهشباعثکهاقداماتی
ازبخشیدرسرنشینکمنقلیهوسایلازاستفادهبرايمحدودیتاعمال

سیستمعرضهسطحتنزلوسفرزمانکلیافزایشباعثمعابرشبکهتسهیالت
(HOV)سرنشینپرنقلیهوسایلبهشرایطیچنیندراگر.میشودنقلوحمل

اهشکنیزشدهپیمودهکیلومتر-نقلیهوسیلهشاخصمقدارشود،دادهاولویت
چرا؟.میباشد

ازسفرويالگتغییربرمبتنیراستاایندرانجامقابلاقداماتتمامیکلیطوربه
.باشدمیسرنشینپرنقلیهوسایلبهسرنشینکمنقلیهوسایل

دربوساتواختصاصیخطوطایجادبا(پرسرنشیننقلیهوسایلبهدادناولویت
)...وخیابانهادراتوبوسویژهخطوطها،آزادراه

رحطمحدودهتعریفبا(شخصینقلیهوسایلبرايايمنطقهمحدودیتایجاد
)عابرپیادهگذرگاههايایجادوخیابانحاشیهدرپاركممنوعیتترافیک،

اتیطبقپارکینگ(ايحاشیهغیرهايپارکینگعرضهکاهشومحدودیتایجاد
)عمومیو
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برنامه ریزي حمل و نقل

میشوندتقاضاکاهشباتوامعرضهافزایشباعثکهاقداماتی
وحملخدماتعرضهسطحافزایشضمنمیتواناقداماتبرخیانجامبا

وسایلنهگواینبامتناظرسفرزمانپرسرنشین،نقلیهوسایلبراينقل
غییرتوسایلقبیلاینبهراخودسفرمدمسافرانتادادکاهشرانقلیه
شدهیمودهپکیلومتر-نقلیهوسیلهحسببرکلیتقاضاينتیجهدروداده

.یابدکاهش
اتوبوسبراياضافیویژهخطوطایجاد
جریانمخالفجهتدرپرسرنشیننقلیهوسایلبرايحرکتخطوطایجاد
روپیادهمسیرکنارايحاشیهپاركمناطقدراتوبوسویژهخطاحداث
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برنامه ریزي حمل و نقل

 استراتژیک یا جامع(برنامه ریزي بلند مدت(
 هدف از انجام این برنامه ریزي تحقق اهداف و مقاصد جامعه در مسائل

کان مربوط به جابجایی میباشد، به گونه اي که محدودیت هایی نظیر ام
.پذیري، منابع و تاثیرات متقابل آنها در نظر گرفته شود

مشخصات این نوع برنامه ریزي عبارتند از
 سال میباشد20طوالنی و در حدود ) مدت انجام و اجرا(مدت برنامه ریزي.
نیازمند سرمایه گذاري کالن و ساخت و سازهاي وسیع میباشد.
ه هاي تا حدودي یک مساله پیچیده است و در مرحله ارائه، بررسی و ارزیابی گزین

وضعیت پیشنهادي باید تاثیرات متقابل مسائلی همچون اقتصاد، محیط زیست و
.اجتماعی محدوده مورد مطالعه را در نظر گرفت
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برنامه ریزي حمل و نقل

برنامه ریزي حمل و نقل شهري
لند برنامه ریزي حمل و نقل شهري، رایج ترین شکل برنامه ریزي حمل و نقل ب

.  مدت میباشد
مختلفی این فرآیند تالشی گسترده، پرهزینه و زمان بر بوده که با وجود شکلهاي

.که حین اجرا دارد، مراحل اصلی انجام آن مشابه میباشد
مرحله این مراحل با یکدیگر در ارتباط هستند و ممکن است اطالعاتی که از یک

.بدست میآید، در مرحله قبل و یا بعد مورد استفاده قرار گیرد
رقرار میان دو بخش برنامه ریزي حمل و نقل و کاربري زمین رابطه تنگاتنگی ب

.است که وظیفه برنامه ریز یافتن نقطه مطلوب اندرکنش این بخش است
دمراحل انجام فرآیند برنامه ریزي حمل و نقل شهري در ادامه شرح داده میشون
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برنامه ریزي حمل و نقل

برنامه ریزي حمل و نقل شهري
 کاربري زمین-چرخه حمل و نقل
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برنامه ریزي حمل و نقل شهري

تشکیل سازمان: گام اول
امات، برنامه ریزي حمل و نقل شهري کار بسیار گسترده اي است که با مق

. سازمان هاي دولتی، شهروندان و کادر تخصصی در تعامل میباشد
از اینرو . داین برنامه ریزي فرآیندي نیست که یکبار براي همیشه انجام شو

رنامه به منظور ایجاد ارتباط بین گروه هاي فوق و فراهم شدن زمینه یک ب
.ریزي مداوم و انعطاف پذیر، ضرورت ایجاد سازمان مشخص میشود

به طور کلی یک سازمان برنامه ریزي عبارت است از
تعیین سیاستها و خطوط کلی برنامه ریزي و هدایت آن
استخدام نیروي انسانی متخصص و تقسیم کار
ارتباط با مردم و انعکاس نقطه نظر آنها
بایگانی سوابق، امار، اطالعات و نتایج به صورت مداوم
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برنامه ریزي حمل و نقل شهري

تعیین اهداف و مقاصد: گام دوم
 هر برنامه ریزي نیاز به یک هدف دارد و این هدف جهت حرکت از وضع

.موجود به وضع مطلوب را مشخص میکند
ودبراي مثال هدف از برنامه ریزي میتواند به یکی از صورت هاي زیر تعریف ش

بهبود ترافیک شهري
تحرك بیشتر در حمل و نقل مسافر و کاال
بهبود محیط زیست
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برنامه ریزي حمل و نقل شهري

ادامه(تعیین اهداف و مقاصد : گام دوم(
اجزا لذا براي بیان جزئیات به. اهداف معموالً به صورت کلی بیان میشود

د که به کوچکتري که قابل اندازه گیري و شمارش هستند، تقسیم میشون
.گفته میشودمقاصداین اجزا کوچکتر 

به عنوان مثال براي بهبود ترافیک شهري الزم است
 معیار اندازه گیري ساعت است(زمان سفر در مسیرها به حداقل برسد(
 واحد آن ریال است(هزینه سفر در مسیرها به حداقل برسد(
 اندازه ایمنی بر حسب تعداد تصادفات قابل(ایمنی کافی براي سیستم تامین گردد

)گیري است
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برنامه ریزي حمل و نقل شهري

بررسی وضع موجود: گام سوم
 این مرحله شامل جمع آوري آمار و اطالعات الزم براي بدست آوردن

طقه عناصري میباشد که به درك اساسی پیرامون خصوصیات سفر در من
.کمک میکند

اجراي این مرحله نیاز به مقدماتی دارد تا امکان آمارگیري فراهم شود.
ناحیه بندي
نمایش شبکه حمل و نقل
مقصد-آمارگیري مبدا
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برنامه ریزي حمل و نقل شهري

ادامه(بررسی وضع موجود : گام سوم(
مفهوم ناحیه بندي

عه و پیش از انجام هر نوع مطالعه حمل و نقلی، میبایست ابتدا ناحیه مورد مطال
.این مرز بوسیله خط محدوده مشخص میگردد. مرز آن مشخص شود

ي پس از تعیین محدوده، برنامه ریز منطقه مورد مطالعه را به واحدهاي جزئی تر
.تقسیم میکند که به این عمل ناحیه بندي گفته میشود

متر و قسمت هاي خارج محدوده نیز به نواحی اي تقسیم میشوند اما با جزئیات ک
نواحی بزرگتر
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برنامه ریزي حمل و نقل شهري

ادامه(بررسی وضع موجود : گام سوم(
 ادامه(مفهوم ناحیه بندي(

ارد در مورد نحوه حوزه بندي هیچ قانون نوشته شده یا تئوري خاصی وجود ند
مل و این مرحله از مطالعات حمل و نقل بیشتر نیاز به تجربه و هنر مهندس ح

. و نقل دارد
ال به عنوان مث. توصیه هایی کلی در مورد نحوه تشکیل ناحیه ها وجود دارد

حوزه یا 800تا 600یک منطقه با جمعیت یک میلیون نفر ممکن است به 
.بیشتر تقسیم شود

قریبا انتخاب نواحی باید به نحوي صورت گیرد که در هر ناحیه فعالیت هاي ت
تی و مشابهی انجام شود مثالً بتوان مناطقی به صورت کامال مسکونی، صنع

.  تجاري تقسیم کرد
ري یک پارامتر مهم در تعیین حوزه ها، سازگاري آن با شبکه حمل و نقل شه

.است
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برنامه ریزي حمل و نقل شهري

ادامه(بررسی وضع موجود : گام سوم(
 ادامه(مفهوم ناحیه بندي(

 همواره تعیین تعداد نواحی یک مساله مهم در ناحیه بندي است و هر چه
. د آوردتعداد نواحی کمتر و اندازه آنها بزرگتر باشد دقت مطالعه را پایین خواه
نه تقسیم بندي منطقه به تعداد بسیار زیاد نواحی هم موجب افزایش هزی

.مطالعات خواهد شد
 پس از تعیین نواحی آنها را شماره گذاري کرده، براي هر ناحیه یک مرکز

.ناحیه تعریف میکنیم
مرکز ناحیه نماینده تمام آن ناحیه است و فرض میشود تمام فعالیت هاي

د ناحیه در آن نقطه متمرکز شده اند و تمام سفرهایی که از آن ناحیه تولی
.دمیشود از آن نقطه آغاز و تمام سفرهاي جذب شده نیز به آن نقطه میرسن
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برنامه ریزي حمل و نقل شهري

ادامه(بررسی وضع موجود : گام سوم(
 ادامه(مفهوم ناحیه بندي(

ع با بنابراین مرکز ناحیه نماینده تمام ناحیه است و هر ناحیه را در واق
.مرکز آن میشناسیم
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برنامه ریزي حمل و نقل شهري

ادامه(بررسی وضع موجود : گام سوم(
 ادامه(مفهوم ناحیه بندي(
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برنامه ریزي حمل و نقل شهري

ادامه(بررسی وضع موجود : گام سوم(
نمایش شبکه حمل و نقل

ل شبکه حمل و نقل شهري شامل مسیرهایی است که سیستم هاي حمل و نق
شبکه حمل و نقل تمامی جاده هاي با . عمومی و خصوصی از آن عبور میکند

اهمیت را شامل میشود و معموالً تمام کوچه ها و خیابان هاي محلی و یا جمع 
.کننده در آن نمایش داده نمیشوند

ره ها و هندسه شبکه با گ. مشخص کردن شبکه شامل نمایش هندسه شبکه است
.کمان ها نشان داده میشود

گره ها معموالً تقاطع هاي شبکه هستند
کمان ها نماینده خیابان هاي شبکه هستند.
 مراکز ناحیه ها توسط کمان هاي فرضی موسوم به متصل کننده ها(Links) به گره

.هاي اصلی شبکه متصل میشوند
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برنامه ریزي حمل و نقل شهري

ادامه(بررسی وضع موجود : گام سوم(
 ادامه(نمایش شبکه حمل و نقل(

در نمایش یک شبکه حمل و نقل با دو نوع گره سر و کار داریم
گره هاي مرکز ناحیه که همان مبدا و مقصد هاي شبکه هستند
گره هاي عبوري شبکه که اکثراً همان تقاطعات شبکه می باشند.
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برنامه ریزي حمل و نقل شهري

ادامه(بررسی وضع موجود : گام سوم(
مقصد-آمارگیري مبدا

مقصد آن است-رکن اساسی تمام مطالعات جامع حمل و نقل اطالعات مبدا.
 هدف از جمع آوري اطالعات، عالوه بر توصیف وضع موجود، ساخت مدلهایی

.نموداست که با استفاده از آنها بتوان تقاضاي سفر را در سال افق پیشبینی
این بخش در واقع پرهزینه ترین بخش مطالعات حمل و نقل نیز میباشد.
اطالعات مورد نیاز در اینگونه مطالعات به صورت زیر طبقه بندي میشود:

 ل شبکه حمل و نق(اطالعات مربوط به زیرساخت ها و سیستم هاي خدماتی موجود
...)عمومی و خصوصی، تجهیزات و عالئم ترافیکی و

نواحی مسکونی با تعیین تراکم آن، تجاري(اطالعات مربوط به کاربري زمین ،(...
د میزان اشتغال، درآمد، مالکیت وسیله نقلیه، بع(اجتماعی -اطالعات اقتصادي

...)خانوار
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برنامه ریزي حمل و نقل شهري

ادامه(بررسی وضع موجود : گام سوم(
ادامه(مقصد -آمارگیري مبدا(

 پس از تعیین ناحیه ها و شماره گذاري آن ها الزم است با گروه هاي مختلف
. مردم در نواحی مختلف تماس گرفته شود

عات این اطال. مقصد در مطالعات گوناگون متفاوت است-روشهاي آمارگیري مبدا
.عمدتاً به سه روش میتواند تهیه شود

روش هاي مشاهده اي مانند شمارش تعداد وسایل عبوري از یک خیابان یا تقاطع
 شکل م. در این روش پرسش نامه ها به منزل افراد پست میشوند: استفاده از پرسشنامه

نامه ها این روش بازگشت کم پرسشنامه است و اینکه تعداد کمی از افراد به این پرسش
.پاسخ داده و آن را برگشت خواهند داد

 که میتواند در قالب مراجعه آمارگیران به منزل افراد و تهیه اطالعات: روش مصاحبه
.سفر آنها باشد
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برنامه ریزي حمل و نقل شهري

ادامه(بررسی وضع موجود : گام سوم(
ادامه(مقصد -آمارگیري مبدا(

 براي دستیابی به اطالعات فوق الذکر معموالً از روشهاي مختلف آمارگیري
این روشها عبارتند از. استفاده میشود

 آمارگیري از ویژگی هاي سفرها و ساختار خانواده که از طریق مراجعه مستقیم به
)آمارگیري منازل. (منازل صورت میگیرد

 آمارگیري از رفت و آمدهاي خاص که از طریق ایجاد ایستگاههاي مخصوص آمارگیري
)آمارگیري در کنار جاده ها. (در کنار مسیرها انجام میشود

آمارگیري استخدامی
آمارگیري از وسایل حمل و نقل تجاري
آمارگیري از وسایل حمل و نقل عمومی
آمارگیري از جزئیات شبکه ترافیک
آمارگیري از توقفگاهها و پارکینگ ها
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برنامه ریزي حمل و نقل شهري

تجزیه و تحلیل اطالعات و مدل سازي: گام چهارم
بر اساس آمارگیري هاي انجام شده اطالعاتی بدست می آید که پس از

تجزیه و تحلیل آنها میتوان از وضعیت سفر و وضع موجود ترابري 
.مدلسازي کرد

ضع براساس آن مدلها، فرمولها و روابطی بدست آورد که هم پیش بینی و
ه آینده ترابري را ممکن سازد و هم امکان یافتن راه حل هاي مناسبی ک

.پاسخگوي نیازهاي آینده باشد را فراهم سازد
ز این مرحله شامل ارائه، کنترل و واسنجی مدلها و فرمولهایی است که ا

ري را طریق آن بتوان بر اساس وضعیت موجود ترابري، وضعیت آینده تراب
.پیش بینی نمود
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برنامه ریزي حمل و نقل شهري

ادامه(تجزیه و تحلیل اطالعات و مدل سازي : گام چهارم(
رند بعضی از مدل هایی که در مطالعات حمل و نقل شهري مورد استفاده قرار میگی

:عبارتند از
مدل پیش بینی فعالیت هاي اقتصادي
مدل پیش بینی کاربري زمین
 ر تعداد سفرهایی که در هر حوزه تولید و یا به هر حوزه ختم میشود، ب(مدل تولید سفر

)حسب خصوصیات کاربري زمین آن حوزه محاسبه و پیشبینی میشود
 ه یک تبادل سفر بین حوزه ها یا تعداد سفرهایی که از یک مبداء معین ب(مدل توزیع سفر

)مقصد معین انجام میشود، محاسبه و پیشبینی میگردد
یشود و نوع وسیله نقلیه مورد استفاده براي انجام سفر پیش بینی م(مدل تفکیک سفر

ام مشخص میگردد که سفرهاي توزیع شده بین حوزه ها با چه نوع وسیله نقلیه اي انج
)خواهد گرفت

 ن شده و مسیر سفرهاي پیش بینی شده بین حوزه هاي مختلف تعیی(مدل تخصیص سفر
)حجم ترافیک شبکه حمل و نقل معین میگردد
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برنامه ریزي حمل و نقل شهري

پیشنهاد و ارزیابی راه حل هاي مختلف: گام پنجم
در این مرحله از فرآیند برنامه ریزي به دنبال ارائه راه حل هاي مختلف

اي سال بعد براي تطبیق سیستم حمل و نقل با سفرهاي پیشبینی شده بر
. هستیم

تاي براي این منظور شبکه حمل و نقل و الگوي کاربري زمین که در راس
ار اهداف و مقاصد تعیین شده و منطبق با آنها هستند، مورد بررسی قر

.میگیرند
انتخاب و اجراي گزینه نهایی: گام ششم

نه که به پس از ارزیابی گزینه هاي مختلف، موثرترین و اقتصادي ترین گزی
ل بهترین وجه اهداف و مقاصد بیان شده را برآورده میکند به عنوان راه ح

.نهایی انتخاب و اجرا میشود
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برنامه ریزي حمل و نقل شهري

انجام برنامه ریزي ممتد: گام هفتم
نهاد ممکن است طرح یا گزینه اي که امروز به عنوان بهترین راه حل پیش

.شده است، در آینده به طور کامل معتبر نباشد
اي الزم است تا با انجام برنامه ریزي ممتد و کنترل مداوم عکس العمل ه

ین محدوده مطالعاتی نسبت به طرح، در صورت تشخیص اختالف عمده ب
ه شرایط پیش بینی شده و شرایط پیش آمده نسبت به اصالح و ب

.روزرسانی طرح اقدام شود
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برنامه ریزي حمل و نقل شهري

اصول موفقیت برنامه ریزي حمل و نقل
ه در فرآیند تحلیل سیستم حمل و نقل و برنامه ریزي هاي جامع با سه گرو

ند، مختلف از افراد که دیدگاههاي متفاوتی در خصوص سیستم حمل و نقل دار
.مواجه میباشیم

 اداره کنندگان(operators)
 به دنبال مسائلی همچون هزینه هاي سرمایه گذاري، هزینه هاي عملیاتی، درآمدهاي

.هستند... عملیاتی و
 استفاده کنندگان(Users)

ی سفر، در حقیقت مشتریان حمل و نقل هستند و بدنبال فاکتورهایی نظیر هزینه هاي پول
.زمان سفر، ایمنی سفر و راحتی و آسایش آن هستند

 غیر استفاده کنندگان(Non-users)
ایی عده زیادي از مردم هستند که از بخش خاصی از سیستم حمل و نقل براي سفر یا جابج

تاثیر کاال استفاده نمیکنند اما ممکن است از هر پیشنهاد حمل و نقلی در رابطه با آن تحت
ییر این اثرات را  میتوان در فاکتورهایی چون آلودگی هوا، آلودگی صوتی، تغ. قرار گیرند

.کاربري زمین، کاهش ایمنی، گسیختگی هاي اجتماعی، اثرات اقتصادي جستجو نمود
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برنامه ریزي حمل و نقل شهري

اصول موفقیت برنامه ریزي حمل و نقل
 یک برنامه ریزي حمل و نقل موفق برنامه ریزي است که بین خواسته هاي

استفاده کنندگان و اداره کنندگان تعادل ایجاد نماید و در مقابل منافع و 
.دضررهاي تحمیل شده به غیر استفاده کنندگان را نیز در نظر داشته باش

 3اصلE : به معنی رعایت سه مشخصه زیر در فرآیند برنامه ریزي
Engineeringیا رعایت اصول مهندسی
Education یا رعایت آموزش همگانی و فرهنگ سازي
Enforcementیا رعایت اجرا و اعمال قانون
 3اصلC :به معنی رعایت سه مشخصه زیر در فرآیند برنامه ریزي

Comprehensive بررسی تاثیر همه پارامترهاي اقتصادي، اجتماعی، (یا جامعیت
...)سیاسی و

Continuous یا استمرار و تداوم
Cooperative همکاري و هماهنگی تمام زیرمجموعه (یا همکاري و تشریک مساعی

...)هاي شهر و کشور نظیر شهرداري، راهنمایی و رانندگی، نیروي انتظامی و

33



فرم ساختار و اندازه شهر

شعاعی(شهرها از نظر فرم و ساختار را میتوان به شهرهاي ستاره اي( ،
.شهرهاي شطرنجی، شهرهاي اقماري و شهرهاي خطی طبقه بندي کرد

شهرهاي شعاعی
 یک مرکزCBD دارد و یک کمربند هم به دور

شهر دارد مانند همدان یا بخشی از شهر مشهد که
حرم در وسط است

 خطوط اصلی حمل و نقل و سرویس دهی را
.موازي با کریدرهاي اصلی قرار میدهند

ه بیشترین سهم جابجایی را کریدرهاي اصلی ب
میبرندCBDسمت 

 این شهرها همچون شهرهاي خطی مشکل
.ترافیکی دارند
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فرم ساختار و اندازه شهر

شعاعی(شهرها از نظر فرم و ساختار را میتوان به شهرهاي ستاره اي( ،
.شهرهاي شطرنجی، شهرهاي اقماري و شهرهاي خطی طبقه بندي کرد

شهرهاي شطرنجی
 فاقدCBDهستند
اولویت خاصی در تعیین خطوط اصلی وجود ندارد
طراحی بر اساس میزان سرویس دهی است
ا با ساختار اصلی و فرعی مخلوط میشوند و کاربري ه

.هم قاطی میشوند
اري اکثر شهرهاي بزرگ و رو به پیشرفت چنین ساخت

دارند
تمام کاربري ها پخش میشوند مثل تهران و اصفهان
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فرم ساختار و اندازه شهر

شعاعی(شهرها از نظر فرم و ساختار را میتوان به شهرهاي ستاره اي( ،
.شهرهاي شطرنجی، شهرهاي اقماري و شهرهاي خطی طبقه بندي کرد

اقماريشهرهاي
داردقرارمختلفجايدودرسکونتمحلوکارمحل
شهربهتبدیلکهحومهشهرهايهمراهبهاستشهریک

میشودبزرگ
درسکونتمحلومرکزيشهردرفعالیتوکارمرکز

استحاشیهشهرهاي
بهربیشتسبزفضايدارايوارزانترزمینشهرهانوعایندر

باشدمیبیشترآرامشهمراه
یمناسبنقلوحملبایداقماريشهرهايبهافرادجذببراي

)السیرسریعسیستم(باشدداشتهوجود
استمطرحجابجاییمیزانوسرعتحومه،در
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فرم ساختار و اندازه شهر

شعاعی(شهرها از نظر فرم و ساختار را میتوان به شهرهاي ستاره اي( ،
.شهرهاي شطرنجی، شهرهاي اقماري و شهرهاي خطی طبقه بندي کرد

شهرهاي خطی
 در راستاي خط آهن، رودخانه ها و جاده ها ایجاد

.میشوند
 تصادفات در این نوع شهرها زیاد و ترافیک زیاد

میباشد مانند رودهن
و عیب این شهرها این است که سیستم درون شهري

ل برون شهري با هم تالقی پیدا میکنند که براي ح
این مشکل جاده هاي کمربندي ایجاد میکنند و 

.سرعت را در سیستم شهري کند مینمایند
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