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مديريت  مباحث  پردامنه ترين  از  يکي  حمل ونقل شهري 
تنگاتنگي  بسيار  دوگانه  رابطه  که  مبحثي  است،  شهري 
اقتصادي،  فرهنگي،  اجتماعي،  فاکتورهاي  تمامي  با 
زيست محيطی و ديگر وجوه زيست شهري دارد. اتفاقي نبود 
که جنبش حقوق مدني در آمريکا از اتوبوس شهري شروع 
شد، جاييکه در اول دسامبر 1955 خانم رزا پارکس نپذيرفت 
که صندلی اش را در اختيار يك مرد سفيدپوست قرار دهد. 
او توسط پليس دستگير شد و اين سبب شد سياهان در 
مونتگومري آالباما، اتوبوس های شهري را بايکوت کنند، آنچه 

در نهايت به جنبش مدني مارتين لوتر کينگ انجاميد.
امروزه نيز رد پاي مباحث جامعه، فرهنگ، سبك زندگي 
و فاصله طبقاتي را در مباحث مديريت شهري در سراسر 
هر  از  بيش  امروز  اروپاي  در  ديد.  می شود،  به وفور  جهان 
به سمت يك  جغرافياي ديگري حساسيت های فرهنگي 
سازوکار مردمی تر سوق داده شد. براي مدت مديدي جوامع 
غربي، شهرهاي خود را پيرامون نقش خودروهاي شخصي 
توسعه دادند. اين شکل شهرنشيني قرن بيستمي بر اين 
پايه بود که چگونه مردم به حمل ونقل با خودرو شخصي 
ارج گذارند و اينکه مباني چنين ذهنيت و سبك زندگی ای 
را حمايت کنند. حال در قرن بيست و يکم اين طرز نگرش 
در حال تغيير است. نسل جوان تر در اروپا ديگر چندان حس 
نمی کند که با خودرو شخصي تشخص بيشتري می يابد. او 
اين فرصت را يافته است که به تشخصي شکل دهد که پياده، 

با دوچرخه، اسکوتر پايي يا اسکيت بورد و ازاين دست وسايل 
غير موتوري خود را به محل کارش رسانده يا حداقل برخي 
از نيازهاي روزانه جابجايی اش در شهر را اين گونه پاسخ دهد. 
فلسفه اين تشخص امروزين نيز روشن است: يك فردي که 
با خودرو شخصي در شهر رانندگي می کند، در عرف اروپا، به 
ازاي هزينه ای که خود براي اين طي مسافت به عنوان هزينه 
سوخت يا استهالک خودرو شخصي اش مي پردازد، 9 برابر 
اين ميزان هزينه را به جامعه اش تحميل مي کند به سبب 
مسائل ناشي از آلودگي هوا، ناسالم ساختن محيطي، کمك 
به ايجاد تراکم ترافيکي و ايجاد تأخير در زندگي ديگران و 
از اين موارد حال آنکه جابجايي با ناوگان حمل ونقل عمومي 
تنها کمتر از 2 برابر هزينه اين جابجايي را به جامعه تحميل 
می کند و رفتن به سرکار با دوچرخه هيچ هزينه ای را به 
دوش جامعه و سايرين نمی اندازد. اين نگرش در کشورهاي 
در حال توسعه از جمله در ايران تازه در آغاز راه است و از اين 

رو فرهنگ سازی يك گزينه ناگزير است.
به دسترسي بينديش نه به حمل ونقل... اين مطلع آغازين 
در  ملل  سازمان  بشر  اسکان  گزارش جهاني سال 2013 
خصوص جابجايي شهري نشان می دهد که فلسفه نو در 
خصوص جابجايي يا حمل ونقل شهري تا چه اندازه متفاوت 
است. به اين معنا که اگر در گذشته جابجايي شهري در 
معناي توسعه خدمات و زيرساخت های حمل ونقلي ظاهر 
مي شد امروزه به مفهوم غلبه بر موانع اجتماعي، اقتصادي، 

سياسي و فيزيکي جابجايي شهري به کار می رود. در فلسفه 
جديد چه بسا کاستن از برخي زيرساخت ها و نيز محدود 
کردن ترددهاي وسايل نقليه موتوري به بازشدن و سهولت 

مسيرهاي دسترسي بينجامد.
اين نگرش ها تحوالتي اساسي است که حوزه حمل ونقل 
شهري را تحت تأثير قرار داده است و اهميت اين مسئله 
حتي به لحاظ اقتصادي بر جوامع، قابل توجه است چراکه 
پيوسته  رابطه  شاخه اش،  هر  در  تجارت  و  کسب وکارها 

خدشه ناپذيری با توسعه حمل ونقل شهري دارد. 
براي  و  است  جهان  پررونق  صنعت  دومين  حمل ونقل 
نمونه هر شهروند اروپايي به طور ميانگين ماهانه 300 يورو 
براي رسيدن از مبدأ به مقصد هزينه می کند. حاال اما در 
حمل ونقل پايدار نه تنها هزينه مستقيم عوامل هزينه های 
پنهان زيست محيطی يا اجتماعي نيز وارد معادله شده است. 
اين تغيير ماهيت در دومين صنعت پر رونق جهاني، براي 
شهرها همچنين به مثابه فرصتي براي سرمايه گذاری، ايجاد 
اشتغال و تحول اقتصادي، قابليت هايي نو براي برنامه ريزی و 

بهره برداری مجدد فراهم کرده است.
در هر حال مديريت حمل و نقل شهري جايي ميان فرهنگ، 
جامعه، اقتصاد و سياست ايستاده است و از اين رو بيش از 
همه زمينه هاي ديگر بايد به مردم اتکا کند و دقيقا به همين 
دليل نقش فرهنگ در بسامان کردن آن نقشي کليدي است.
سردبير

حمل ونقل شهري؛ 
چهارراه فرهنگ، سیاست، اقتصاد و جامعه

آینده حمل و نقل در مناطق شهري

جابجایي به عنوان خدمت؛ جدیدترین اپلیکیشن حمل و نقل
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نگرش نو  در ترافیک   شهری 

خبرگزاری ایمنا

▲ از راست: مهندس جعفر کسائيان و  مهندس عليرضا صلواتي در ميزگرد ایمنا

در ميزگــردي بــا همراهــی آقایــان مهندس 
مهنــدس جعفــر  و  عليرضــا صلواتــی 
کســائيان به مباحثــی پيرامــون چالش های 
ــم. ــان می پردازی ــهری اصفه ــک ش ترافي

ــد 1360  ــی متول مهنــدس عليرضــا صلوات
از  عمــران  مهندســی  تحصيل کــرده 

ــی  ــریف و کارشناس ــی ش ــگاه صنعت دانش
از  ترابــری  و  راه  گرایــش  بــا  ارشــد 
وی  اســت.  تهــران  فنــی  دانشــکده 
اجرایــی  کارهــای  و  پژوهش هــا  کــه 
ــهری  ــل ش ــوزه حمل ونق ــماری در ح پرش
در کارنامــه خــود دارد از اردیبهشــت 1393 

ــک  ــل و ترافي ــاون حمل ونق ــوان مع به عن
شــهرداری اصفهــان نيــز فعاليــت می کنــد. 
ــد 1319  ــائيان متول ــر کس ــدس جعف مهن
اســت و تحصيل کرده مهندســی عمــران از 
دانشــگاه ایلی نــوی و کارشناســی ارشــد از 
دانشــگاه کاليفرنياســت. وی که تخصصش 
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آرام آرام این نگرش 
اتفاق می افتد که از سمت 

»خودرو محوری« به سمت 
»انسان محوری« برویم. چون 
به هرحال نتیجه این دو را در 
دنیای امروز دیده ایم که بعد 

از جنگ جهانی دوم در کشور 
اروپایی افتاد و آن ها هم به 

این سمت آمدند. آن ها هم در 
دهه های 1950 و قبلش این 
سیاست را داشتند. کشوری 

مانند دانمارک که پایتخت 
دوچرخه دنیاست، زمانی 
مملو از خودرو بود، مردم 

تجمع و اعتراض کردند آنقدر 
اعتراض مردم به بحث تلفات 

دوچرخه سواران و غیره زیاد 
می شود و در فیلم هایی که 

باقي مانده، دیده مي شود که 
حتی پلیس مجبور به استفاده 

از گاز اشک آور می شود. 

در استحکام بخشــی ســاختمانی اســت، 
ــط  ــران در اواس ــه ای ــت ب ــس از بازگش پ
دهــه 1340 بــه اســتخدام ســازمان ميــراث 
ــای  ــد و از پروژه ه ــت درآم ــی وق فرهنگ
ــه پل  ــزرگ وی استحکام بخشــی سی وس ب
ــوده اســت. وی  اصفهــان در آن ســال ها ب
ــگ  ــه فرهن ــن سالهاســت در زمين همچني
ــد کــه محصــول  ترافيــک فعاليــت می کن
ــورش در  ــال های حض ــاق در س ــک اتف ی
ــرای  ــتر ب ــه پيش ــت ک ــده اس ایاالت متح
ــرده  ــل ک ــن نق ــهری چني ــه همش روزنام
اســت: »بيــش از 50 ســال قبــل کــه ســال 
آخــر اقامتــم در آمریــکا بــود، خدا خواســت 
ــی  ــی و رانندگ ــس راهنمای ــک پلي ــه ی ک
ــم  ــس گفت ــه آن پلي ــد! ب ــه کن ــرا جریم م
ــليم را  ــل س ــات عق ــد بعضی اوق ــا نبای آی
ــر  ــت اگ ــم گف ــم؟ او در جواب ــه کار ببری ب
ــر  ــا تندت ــن حرکت ه ــم ای ــاض کني اغم
ــارج  ــت خ ــج کار از دس ــود و به تدری می ش
ــع نشــدم  می شــود. آن روز مــن اصــا قان
و بــه دادگاه رفتــم تــا منطــق خــود را بيــان 

کنــم و قاضــی عــاوه بــر تایيــد جریمــه، 
مــرا موظــف بــه حضــور در کاس تعليــم 
ــود  ــا ب ــرد و آنج ــی ک ــی و رانندگ راهنمای
ــای  ــوزش روش ه ــه نحــوه مناســب آم ک
درســت رانندگــی را مشــاهده کــردم. نحوه 
آمــوزش بــر مــن تأثيرگــذار بــود و پــس از 
بازگشــتم بــه ایــران یعنــی از ســال 1345 
در هــر موقعيتــی بــرای ارتقــای فرهنــگ 
ترافيــک تــاش کــرده ام. امــروز بــا بعضی 
راننــدگان کــه مواجــه می شــوم و می بينــم 
بــا دیــدن عابــر پيــاده سرعتشــان را تندتــر 
ــن موضــوع  ــه ای ــد، بيشــتر ب هــم می کنن
پــی می بــرم کــه بایــد فرهنــگ ترافيــک 
را گســترش داد. البتــه افزایــش بهــای 
ــت.  ــتی نيس ــکار درس ــز راه ــه هرگ جریم
مــن ســخنم روی موضــوع فرهنگ ســازی 
را  پارادوکس هــا  یعنــی  اســت، 
ــه پارادایــم کنيــم.« شناســایی و تبدیــل ب

صلواتی  مهندس  آقای  از  ابتدا  ایمنا: 
می خواهیم که به این پرسش کلیدی پاسخ 
دهند که آیا شهر اصفهان یک استراتژی 
برای کنترل ترافیک دارد؟ اگر دارد چیست 

و اگر ندارد چرا؟

مهندس صلواتی: ابتدا به صحبتی از رئيس 
فضای  در  که  می کنم  اشاره  تهران  شهر  شورای 
معاونت  بودند  نوشته  بود.  منتشرشده  مجازی 
عمرانی در جهت خودرو محوری و توسعه معابر 
تالش می کند. معاونت ترافيك در جهت گسترش 
معاونت  می کند.  تالش  عمومی  حمل ونقل 
شهرسازی هم بی توجه به اين کار به دنبال تراکم 
خالصه  و  است  خودش  منافع  کسب  و  فروشی 
اين گونه می شود مديريت شهری! من اضافه کردم 
و گفتم مناطق شهری هم بی توجه به اين سه کار 

خود را انجام می دهند. 
يك واقعيت تلخ در دو سه دهه گذشته در کل کشور 
اين بود که متأسفانه يك روند واحد بر کل کشور 
حاکم نبوده است. يعنی فاقد يك سياست گذاری 
منسجم در جهت توسعه پايدار بوديم و  از  اين 
جهت به گمان باطل فکر می کرديم هرچه بيشتر 
خيابان و بزرگراه بسازيم به نوعی توسعه را بهتر 
پيش برده ايم و متأسفانه نگاه شهروندان هم همين 

مهندس صلواتي
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خوشبختانه اآلن شهر اصفهان در 
برنامه 1400 که از سه چهار سال 

پیش شروع شده، این تغییر نگرش 
مدیران شهری را به خود دیده است و 

به سمت گسترش حمل ونقل عمومی 
و پیاده راه ها و حفظ هویت شهری 

آمدند. یعنی لزوماً دیدگاه شهرداري 
دیگر این نیست که کوچه های 

باریک را تعریض کنیم، شاید حفظ 
وضع موجود اولویت باشد، شاید در 
تفکر مردم این است که باید بافت 

فرسوده را تخریب کنیم درصورتی که 
خوشبختانه اآلن نگاه وزارت راه 
و شهرسازی بازآفرینی است و 

تخریب نیست. این طور نیست که 
هرکجا کوچه دو متری باشد تبدیل به 

چهارم متری یا شش متری بشود.  

 مهندس صلواتي

ساخت وساز  شهرداری  چه  هر  يعنی  است،  بوده 
بيشتر داشت، شهرداری موفق تری بود و شهرداری 

که اين کار را نکرده است کم کاری کرده است. 
سمت  از  که  می افتد  اتفاق  نگرش  اين  آرام آرام 
»خودرو محوری« به سمت »انسان محوری« برويم. 
امروز  را در دنيای  اين دو  نتيجه  به هرحال  چون 
ديده ايم که بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهاي 
اروپايی اتفاق افتاد و آن ها هم به اين سمت آمدند. 
آن ها هم در دهه های 1950 و قبلش خودرومحور 
بودند. کشوری مانند دانمارک که پايتخت دوچرخه 
دنياست، زمانی مملو از خودرو بود، مردم تجمع و 
اعتراض کردند آنقدر اعتراض مردم به بحث تلفات 
دوچرخه سواران زياد می شود که در فيلم هايی که 
باقي مانده، مي بينيم حتی پليس مجبور به استفاده 
از گاز اشك آور می شود. مردمی که معتقد بودند 
وسيله دوچرخه می خواهيم و پنج دهه عقب ماندگی 

ما نيز در اين مسائل و نوع نگرش وجود دارد. 
وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور...، در کشور 
ما نيز بعد از پنج دهه به اين نتيجه رسيدند  معيار 
و شاخص هايی که می گذارند، کيلومتر مسيرهای 

دوچرخه و حمل ونقل عمومی باشد. 
در آمريکا که نگرش غالب، خودرو-محوری است 
به  می شود  انجام  خودرو  با  سفرهايشان  عمده  و 
آن سبب است که از نظر شهرسازی توزيعی که 
قطعاً  و  است  گسترده  پهنه  در  داريم  آمريکا  در 

می بينيم خودروها هم خيلی در سايزهای بزرگ 
مانند شورولت و هامر غيره توليد مي شود، برخالف 
و  دارد  خودش  با  متناسبی  شهرسازی  که  اروپا 
سبك  و  است  اسمارت  و  کوچك  خودروهايش 

زندگی متفاوت است. 
متأسفانه بايد گفت ما در اصفهان و ايران فرهنگ 
توسعه  فرهنگ  و  است  اروپايی  شهرسازی مان 
يعنی  آمريکايی.  حمل ونقل مان  و  خودرويی 
کوچه های قديمی و ماشين های شاسی بلند! اين 
شايد  است.  اشتباه  بگوييم  نمی توانيم  را  نگرش 
تغيير  را  نگرش  نتوانستيم  و  کرديم  کوتاهی  ما 
که  است  اين  مردم  غالب  فرهنگ  يعنی  دهيم. 
هرکه خودروی بزرگتر دارد او توسعه يافته تر است. 
درحالی که رئيس جمهوری فرانسه با دوچرخه به 

استقبال رئيس جمهوری دانمارک می رود. 
متأسفانه در دهه های گذشته، در کل کشور اين رويه 
حاکم بوده است. در شهرهای تهران، تبريز، اصفهان 
و... مردم را ناگزير کرده است بيشتر از خودروی 
خودشان استفاده کنند يعنی هرروز سهم خودروی 
شخصی در کل کشور بيشتر شده و هيچ وقت کم 

نشده است. 
همان سياست ها و سرمايه گذاری ها که به سمت 
بود  خودروها  براي  تقاضا  مديريت  و  محدوديت 
در حال اجرايي شدن است و بحث اين است که 
مثالً به نوعی عوارض برای معابر بگذاريم و به سمت 

گسترش مسيرهای پياده راه ها و گسترش حمل ونقل 
عمومی حرکت کنيم. 

خوشبختانه اآلن شهر اصفهان در برنامه 1400 که 
از سه چهار سال پيش شروع شده، اين تغيير نگرش 
مديران شهری را به خود ديده است و به سمت 
گسترش حمل ونقل عمومی و پياده راه ها و حفظ 
هويت شهری آمدند. يعنی لزوماً ديدگاه شهرداري 
ديگر اين نيست که کوچه های باريك را تعريض 
کنيم، شايد حفظ وضع موجود اولويت باشد، شايد 
در تفکر مردم اين است که بايد بافت فرسوده را 
تخريب کنيم درصورتی که خوشبختانه اآلن نگاه 
وزارت راه و شهرسازی بازآفرينی است نه تخريب. 
اين طور نيست که هرکجا کوچه دو متری باشد 

تبديل به چهارم متری يا شش متری بشود. 
ایمنا: ولی هنوز می بینیم در بافت تاریخی 
آقا  خیابان  مثل  می شود.  احداث  خیابان 
نوراهلل پشت مسجد شیخ لطف اهلل چسبیده 
خیابان  ادامه  یا  و  نقش جهان  میدان  به 

مادی فرشادی...
مهندس صلواتی: دو موضوع را نبايد فراموش کنيم. 
اول نيازهای مردم در موضوع حمل ونقل که عبارتند 
 .)Accessibility( دسترسی  و   )Mobility( حرکت  از 
و  کنيم  فراهم  را  دسترسی  هم  بايد  همزمان  ما 
هم حرکت مردم، موضوع خيابان آقا نوراهلل ابعاد 
که  است  اين  موضوع  ندارم  بحثی  را  عرضش  و 
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خوشبختانه برنامه های اصفهان 
1400 به نسبت برنامه ای است 
که آیتم ها را عوض کرده است. 
شاخص ها دیگر، شاخص های 

توسعه معابر نیست اگر قرار باشد 
شاخص های توسعه معابر داشته 

باشیم نه براي محدوده مرکزي 
شهر است، در عوض در محدوده 

مرکزی در داخل حلقه ترافیکی 
رینگ اول پیاده مداری و ترافیک 

کالمینگ ) آرام سازی ترافیک( 
رینگ دوم توسعه بی آرتی و... 

رینگ سوم روان سازی ترافیک . 
 

مهندس صلواتي

و  ارتباط  بايد  کرديم  پياده راه  را  امام  ميدان  اگر 
و  کنيم  فراهم  را  ساکنانش  حرکت  و  دسترسی 
نمی گويم يك خيابان بيست و چهارمتری  احداث 
شود،  اما می گويم بايد دسترسی تأمين شود. در 
واقع نمی شود راه را همه گونه بر مردم بست و به 
آن ها بگوييم اينجا پياده راه است، بن بست است و 
حمل ونقل خودرو محدود است. حتما نيازهای اوليه 
مردم را بايد بتوانيم تأمين کنيم. ما وقتی موفق 
هستيم که توسعه مان را پايدار کنيم که بتوانيم 
و  اجتماعی  زيستی،  محيط  معيارهاي  همزمان 
اقتصادی توسعه پايدار را کنار هم داشته باشيم و 

بتوانيم شاخص های توسعه پايدار را محقق کنيم. 
حاکم  خوبي  بسيار  تفکر  کشور،  کل  در  حاال 
شده است؛ باوجود اينکه ممکن است دير باشد و 
نمونه هاي مختلفي را ممکن است از سر گذرانده 
باشيم که آثار تاريخی را تخريب  کرده ايم و خيابان 
 ساخته ايم، اما شايد آن تفکر )تخريب بافت و احداث 
خيابان( در دو يا سه سال پيش در شهر اصفهان 
دوباره  اآلن  اما  داشت  وجود  ديگر  يا شهرهای  و 

محدوديت ايجاد می کنيم.
خوشبختانه برنامه های اصفهان 1400 به نسبت 
است.  کرده  عوض  را  آيتم ها  که  است  برنامه ای 
شاخص ها ديگر، شاخص های توسعه معابر نيست 
اگر قرار باشد شاخص های توسعه معابر داشته باشيم 
نه براي محدوده مرکزي شهر است، در عوض در 

رينگ  ترافيکی  داخل حلقه  در  مرکزی  محدوده 
اول پياده مداری و ترافيك کالمينگ ) آرام سازی 
ترافيك( رينگ دوم توسعه بی آرتی و... رينگ سوم 

روان سازی ترافيك . 
اآلن شهر اصفهان اين استراتژی را دارد و آرام آرام 
مي خواهد بر گردد، هرچند هنوز نياز به تغيير نگرش 
را داريم، چون همين حاال هرکجای شهر بخواهيم 
مسير دوچرخه ايجاد کنيم، بسياری از افراد معترض 
می شوند و می گويند نبايد اينجا عرض خيابان گرفته 
شود. درصورتی که در کل دنيا در همان اروپا که 
ببينيم اولويت اول پياده است و بعد مسير دوچرخه 
و بعد اتوبوس و تراموا... و اگر مسيري ماند برای 
خودروی شخصی و غيره است. ما اينجا برعکس 
عمل کرده ايم، خيلی از خيابان احداث شده و تازه 
منتظر هستيم عقب نشينی تدريجی انجام شود تا 
پياده راه هايمان تکميل بشود. اين نگاه غلطی است. 
نگاه غلط ديگر پل عابر پياده است. هرکجا پل عابر 
پياده بگذاريم يعنی نگاه ما خودرو محوری است 
چراکه به انسان می گوييم 5 يا 6 متر باال برويد چون 
خودرو می خواهد با آرامش در اينجا عبور کند! ما در 
هيچ کجای دنيا چنين تفکری نداريم، بلکه عابرپياده 
بايد در سطح عبور کند و سرعت مطمئنه در شهر 

نبايد بيشتر از 30 تا 40 کيلومتر باشد.
انسان محوری بايد در همه ابعاد توسعه مالک باشد. 
اين کافي نيست حاال که مثال فالن مکان را پياده راه 

پياده راه  اگر  شده ايم.  انسان محور  يعنی  کرديم 
ساختمانی مان  و  توسعه ای  تفکرات  در  ساختيم، 
هم بايد اين تغيير نگرش اتفاق بيفتد. حتی اآلن 
در شهرسازی مان و خانه سازي مان هم نياز به اين 
تغيير نگرش را داريم. به مجموعه هاي مسکونی که 
مراجعه کنيد می بينيد که دسترسی سالمندان، 
معلوالن و غيره دچار مشکل است، پارکينگ ها دچار 
شيب زياد و گردش های نابسامان است. چون در 
آنجا سود سرمايه گذاری بيشتر مطرح بوده است تا 

اينکه پارکينگ يا دسترسی سکنه.

آقای  صحبت های  کسائیان.  جناب  ایمنا: 
نظر  به  بود.  امیدبخش  صلواتی  مهندس 
امیدبخش  این گونه  هم  دورنما  آیا  شما 
خواهد بود یا نیاز به زیربناهایی داریم که 
هنوز شکل نگرفته و همچنان مسائل ادامه 
خواهد یافت؟ ما هنوز می بینیم باوجوداین 
نگرش انسان محور که از آن صحبت شد، 
در چراغ های خطر چهارراه های شهر، چراغ 
با  همزمان  الین  یک  خودروهای  چپ گرد 
و خودروها  پیاده سبز می شود  عابر  چراغ 

با پیاده ها به جان هم می افتند!
مهندس کسائيان: در اينجا بحث فرهنگ ترافيك و 
آموزش بسيار بسيار حائز اهميت است. برای نمونه 
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 باور به مشارکت مردم بسیار 
مهم است. یک زمانی خودم 
در میراث فرهنگی بودم، 
سی وسه پل را تعمیر اساسی 
می کردم ... . آن زمان آقای 
بهشتیان نامي بود، یک پیرمرد، 
که مرتب می آمد و آقای مهندس 
)آیت اهلل زاده( شیرازی هم 
که آدم شناخته شده ای بود، 
رئیس میراث فرهنگی، خیلی 
او را تحویل می گرفت. چون 
آقای بهشتیان آدمی بود که به 
آثار تاریخی، شهر، درختان 
عالقه مند بود. هرچه بهشتیان 
مي گفت و می خواست را آقای 
شیرازی انجام می داد و در 
اختیارش می گذاشت. ولی 
اآلن من بشخصه که به هرحال 
از 27 سالگی در سمت هاي 
مدیریتي بوده ام تالش هایم، مثاًل 
ویدئوهایی که از نحوه صحیح 
رفتار رانندگان در چهارراه ها تهیه 
کرده ام تا منشی اداره جلوتر 
نمی رود و کشوي میزش در 
سازمان بایگانی می شود.

 مهندس کسائیان

بگويم سيستم راه ها در آمريکا اآلن نسبت به 50 
است  تغيير کرده  بودم خيلی  آنجا  سال که من 
اما در آن زمان خيابان ها مانند ايران بود اما نحوه 
عملکرد رانندگان و آموزش هايی که برای گرفتن 
تصديق رانندگی به آنها داده می شد بسيار متفاوت 
بود. مثالً در چهارراه ها، وقتی می خواستند به چپ 
بروند بايد بايستد و نبايد سر ماشين به الين مقابل 
خم شود، مگر آنکه شرايط عبور کامالً مهيا باشد. 
اين خم شدن و رود نصف و نيمه به الين مقابل 
باعث توقف خودروی الين مقابل و درعين حال قفل 
شدن اين نقطه می شود و خودروهای پشت سری هر 
دو اينها نيز بی حرکت قفل می شوند و گره ترافيکی 
در چهارراه ايجاد می شود. من خيلی تالش کردم 
ولی  کنم  تهيه  موارد  اين  در  آموزشی  فيلم های 
فيلم های دوربين های باالی چهارراه ها را در اختيار 
غير نمی گذارند و من هم مجوز فيلمبرداری سر 
چهارراه ها را ندارم. نامه ای نوشتم ولی در بروکراسی 

اداری به جايی نرسيد.
مهم  بسيار  مردم  مشارکت  به  باور  اينکه  منظور 
بودم،  فرهنگی  ميراث  در  يك زمانی خودم  است. 
سی وسه پل را تعمير اساسی می کردم ... . آن زمان 
آقای بهشتيانی بود، يك پيرمرد، که مرتب می آمد 
که  هم  شيرازی  زاده(  )آيت اهلل  مهندس  آقای  و 
همچنان آدم شناخته شده ای هستند گو اينکه هر 

دو فوت شده اند، رئيس ميراث فرهنگی بود. ايشان 
آقای بهشتيان را خيلی تحويل می گرفت و ما هم 
همين طور. چون آقای بهشتيان آدمی بود که به 
آثار تاريخی، شهر، درختان عالقه مند بود. هرچه 
بهشتيان مي گفت و می خواست را آقای شيرازی 
انجام می داد و در اختيارش می گذاشت. ولی اآلن 
من بشخصه که به هرحال از 27 سالگی مديرعامل 
بوده ام و جايزه بهترين مجتمع ساخته شده اصفهان 
را دارم و جايزه ثبت اختراع و نخبگان و از اين دست 
در کارنامه ام هست؛ تالش هايم و مثالً ويدئوهايی که 
از نحوه صحيح رفتار رانندگان در چهارراه ها تهيه 
کردم تا منشی اداره جلوتر نمی رود و در کشوي 
منشي بايگانی می شود. چند سال، گذشته است و 

هيچ گاه به من تلفن نزده اند. اين برايم ثقيل است. 

معتقدید،  شما  ترتیب  این  به  پس  ایمنا: 
کافی  به تنهایی  مدیران  نگرش  تغییر 
نیست و این تغییر نگرش باید در چارت و 
ساختار سازمانی و چابکی نهادهای مسئول 

هم نمود داشته باشد؟
کسائيان: کامال. اينکه در يك سازمان تنها مدير 
او  نيست.  کافی  باشد،  داشته  صحيحی  نگرش 
نبايد دست تنها بماند. ضمن اينکه فرهنگ سازی و 
آموزش نيز شرط است. يکبار آقای مهندس صلواتی 

بايد برای ترافيك  گفتند خيلی چيزها است که 
درست بشود. اولين مسئله ادامه عمليات احداث 
مترو است که به هرحال انجام می شود. در سال 83 
گفتيم اين را کج کنيد از باغ تختی تا از چهارباغ نرود 

که انجام ندادند. 
عبور مخصوص دوچرخه که کار می کنند جداسازی 
اين ها  بشوند.  جدا  بايد  که  سواره  و  پياده  عابر 
طرح هاي خالقانه مي خواهد. مثال امروز جريان پياده 
از سي  و سه پل به چهارباغ يك مسئله است و براي 
توريست ها عبور از اين بخش خيابان وحشتناک 
است. من در اين موضوع پيشنهادی ارائه دادم که 
مسير پياده اي از زير خيابان که حدودا همسطح کف 
رمپ خود سی وسه پل پايين برود، احداث  شود. اينها 
مواردي است که بايد از ظرفيت شهر استفاده شود و 

فقط موضوع عمل ساختمان نيست.

ایمنا: مترو داستانش چیست؟ سهم مترو 
در برنامه ترافیکی اصفهان چقدر دیده شده 

است؟ 
مهندس صلواتی: در برنامه اي که برای حمل ونقل 
در نظر گرفته شده است، ما بايد بتوانيم حدود 40 
درصد سهم سفرهايمان را با اتوبوس انجام دهيم 
که شامل هم خطوط عادی و هم خطوط تندرو 
می شود، براي مترو سهم 15 درصدی را ديده ايم 
که  از 1400  بعد  و  قبل  برای  مترو،  با سه خط 
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 وضعیت امروز به این گونه 
است که حدود 55 درصد سهم 

خودروهای شخصی است و سهم 
تاکسی به شدت کاهش پیداکرده 
است اتوبوس و مترو هم به سهم 

قابل توجهی نرسیده اند. 
از 4 میلیون سفر روزانه در اصفهان 

فعال، حدود 65 تا 70 هزار سفر سهم 
مترو است. افق خط یک متروی ما 

150 هزار نفر است. و قرار است با 
اضافه شدن خطوط 2 و 3 این میزان 
به روزانه حدود 600 هزار نفر برسد 

که با مترو سفرهایشان را انجام 
بدهند.

 مهندس صلواتي

مشخصا در سال 1400 اين سهم مترو را نمی توانيم 
محقق کنيم. در برنامه ريزي انجام گرفته 40 درصد 
که  تاکسی  درصد  مترو، 10  درصد  اتوبوس، 15 
جمعا حدود 65 درصد می شود. اين 65 درصد سهم 
سفرهايمان با حمل ونقل عمومی است  بعالوه 10 
درصد دوچرخه و 25 درصد هم خودرو شخصی 
برنامه ما برای حمل ونقل در اصفهان است که برای 
تحقق آن تالش می کنيم. وضعيت امروز به اين گونه 
است که حدود 55 درصد سهم خودروهای شخصی 
است و سهم تاکسی به شدت کاهش پيداکرده است 
اتوبوس و مترو هم به سهم قابل توجهی نرسيده اند. 

از 4 ميليون سفر روزانه در اصفهان فعال، حدود 
65 تا 70 هزار سفر سهم مترو است. افق خط يك 
متروی ما 150 هزار نفر است و قرار است با اضافه 
شدن خطوط 2 و 3 اين ميزان به روزانه حدود 600 
هزار نفر برسد که با مترو سفرهايشان را انجام بدهند. 
اين پالنی است که ما ديده ايم و انجام می شود. هم 
در مترو هم در گسترش خطوط تندرو به داليل 
مختلفی کمي عقب هستيم. از جمله به اين دليل 
باعث  اين  و  است  تاريخی  شهري  اصفهان  که 
پيچيدگی موضوع شده است. اين سهمی است که 
در مطالعات جامع حمل ونقل برای شهر اصفهان در 
نظر گرفته شده است. درحالی که اآلن سهم دوچرخه 
حدود 4 درصد است. سهم تاکسی همان 10 درصد، 

اتوبوس 16 درصد و مترو حدود 2 درصد است.

مبنایی  چه  بر   1400 برنامه  این  ایمنا: 
اصفهان  متروی  برای  درصدی   15 سهم 
قائل شده است درحالی که خط 2 و 3 هنوز 
تنها  نیز  یک  خط  سهم  و  نشده  اجرایی 

150 هزار سفر دیده شده است؟
مهندس صلواتی: مطالعاتی که شبيه سازی شبکه را 
انجام دادند، نگفتند تا چه سالی، مدل سازی شبکه 
را انجام دادند که اگر خطوط مترو باشند، 12 خط 
بی آرتی هم باشد و خطوط ديگر اتوبوسرانی هم 
باشد اين ها همه باهم 55 درصد سهم سفر شهري 

را هر وقت تکميل شوند می تواند پوشش دهند. 
طراحی ها اينطور بوده است که شهروندان اصفهانی 
با 400 متر پياده روی هم در مبدأ و هم در مقصد به 
اولين ايستگاه حمل ونقل عمومی مطمئن که شامل 
بی آرتی، مترو يا تراموا است دسترسی پيدا کنند، 
يعنی اگر بتوانيم در فاصله کمتر از 400 متر )که 
فاصله ايده ال پياده روی است و بيش از آن ممکن 
است شهروندان به سمت انتخاب های ديگر بروند( 
اين امکان دسترسی را فراهم کنيم ما توانسته ايم 
مطلوب  امکان  اصفهان  مردم  درصد   55 برای 
بهره بردن از حمل و نقل عمومي را ايجاد کرده ايم. 
اين بايد در کنار سياست های ديگر مانند بحث های 
قيمت سوخت،  اصالح  بحث های  نيز  و  فرهنگی 
اين معنا  به  بيايد.  ترافيکی  عوارض محدوده های 
که ما بايد ازيك طرف تشويق های الزم را به عمل 

آوريم و از طرف ديگر محدوديت ها را ايجاد کنيم. 
ممنوعيت برای کسی نداشته باشيم ولي محدوديت 
داشته باشيم. هرکس می خواهد با خودرويش بيرون 
بيايد بايد هزينه هايش را پرداخت کند و هرکس 
از  کند  استفاده  عمومی  از حمل ونقل  می خواهد 

يارانه و سوبسيدش بهره مند شود. 

ایمنا: یعنی برای ورود خودروها به محدوده 
پرازدحام شهری یک عوارضی  و  مرکزی 

در نظر گرفته شود؟
مهندس صلواتی: بله. اآلن متأسفانه در کشور ما 
هزينه استفاده شخصی بسيار پايين و استفاده از 
حمل ونقل عمومی بسيار باال است. هزينه های مترو 
و اتوبوس که يك هزينه ظاهری است، هزينه واقعی 
ما هزينه زمان است، هزينه عدم اطمينان به ناوگان 
است، هزينه تأخير سفر، هزينه ازدحام و غيره است 
اگر آن ها را محاسبه کنيم مي بينيم قطعاً هزينه های 
دليل شهروند رغبت  به همين  و  گرانی می شود 

می کند از حمل ونقل شخصی استفاده کند. 
ممکن است به ما خرده بگيرند، خطوط اتوبوسرانی 
يا داليل  و  است  فرسوده  ناوگان  يا  نيست  کامل 
بهترين  که  بين شهری  در حمل ونقل  ولی  ديگر. 
کيفيت خطوط را داريم -در بحث ناوگان شهری 
فکر می کنم حتی نسبت به اروپا هم اآلن برتری 
داريم- در آن ها هم کاهش مسافر داريم. يعنی ما 
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به سال گذشته 10 درصد  امسال نسبت  همين 
دارد.  مختلفی  داليل  که  داشتيم  مسافر  کاهش 
يکی از داليل آن ارزانی قيمت سوخت است. قطعاً 
وقتی به صرفه می شود که با يك پرايد 20 تا 30 
ميليونی با بنزين هزارتومانی بتوانند به تهران بروند 
عمومی  حمل ونقل  از  به مراتب  هزينه هايش  که 
کمتر است ديگر رغبتی برای استفاده از حمل ونقل 
عمومی باکيفيت برای شهروندان نخواهد بود و اين 
و  می بينيم  که  مشکالتی  و  آلودگی  و  تصادفات 

دست به گريبانش هستيم، را به دنبال دارد. 

ایمنا: حال پرسشی که مطرح مي شود این 
اتوبوس های شهری،  آیا خطوط  است که 
حمل ونقل  دیگر  برنامه های  و  بی آرتی 
خوب  اندازه  چه  تا  اصفهان  در  عمومی 
اجرا شده؟ ما آالیندگی باالی اتوبوس های 
شهری را می بینیم، که عرصه را حتی برای 
تعداد  چراکه  کرده  تنگ  دوچرخه سواران 
آالیندگی  از  این سطح  با  اتوبوس ها  زیاد 
نفس  عمده  چالش  شهر  خیابان های  در 
ایجاد  را  دوچرخه سوارها  برای  کشیدن 
خیابان های  در  اتوبوس ها  حجم  یا  کرده. 
نامتناسب  اصفهان  تاریخی  و  باریک 

پیاده کردن مسافرانشان  و  و سوار  است 
ترافیکی  راه بندان  باعث  ایستگاه ها  در 
آنها  در پشت سر  بقیه خودروها  ماندن  و 

می شود.
مهندس صلواتی: نه اتوبوس ها بزرگ شده اند و نه 
خيابان ها کوچك شده اند. پس چه اتفاقی افتاده است 

که اتوبوس ها اين قدر به چشم می آيند؟ 
اتفاقی که اآلن افتاده است سرانه مالکيت خودروی 
ما خيلی زياد شده. اآلن تقريباً مقايسه که می کنيم 
در  ميليون  که حدود 18  خودروی مان  تعداد  ما 
به کشور  نسبت  اينکه  علی رغم  باشد،  کشورمان 
پايين تر  خودروی مان  مالکيت  سرانه  توسعه يافته 
است و هم معابرمان بيشتر است. قاعدتاً بايد نسبت 
چرا  اما  باشيم،  داشته  کمتری  ترافيك  آن ها  به 
ترافيك داريم و آن ها ندارند. به همان داليلی که 
گفتم يعنی در آنجا شهروندی اصال رغبت نمی کند 
خودروی شخصی خودش را بياورد و از آن استفاده 
کند آنقدر هزينه استفاده از خودروی شخصی باال 
که  است  عمومی  حمل ونقل  تسهيالت  و  است 
شهروند رغبتی نمی کند چون می داند اگر بياورد بايد 
عوارض محدوده بدهد، عوارض پارکينگ حاشيه ای 
و  از خودرو شده  معابرمان مملو  اما حاال  بدهد... 
ايستگاه توسط پارک خودرو اشغال شده. خودروی 

ما در اصفهان نسبت به 10 سال گذشته دو برابر 
در  است  افتاده  اآلن  که  اتفاقی  اين  است،  شده 
گذشته کوچه های شهر محل عبور و مرور بود حتی 
محل بازی بچه ها بود، امروز موضوع... به يك طرف و 
ديگر مجالی برای بازی بچه ها ديگر نيست. شب ها 
دو يا سه بامداد در کوچه پس کوچه ها که تردد کنيد 
سرتاسر خودرو پارک شده است. اين ها خودرو مازاد 

منازل است.
در بحث صدور پروانه کسری پارکينگ قابل قبول 
نيست شهرداری نمی تواند ...کسری پارکينگ صادر 
کند. يعنی حتما پارکينگ آن واحدها تأمين شده 
است. اين چيزی که در کوچه ها مشاهده می کنيم 
مازاد و سرريز خودروهای مالکين است. اآلن فضا 
تنگ می شود و اگر تصميم جدی در سطوح باالگرفته 
نشود هرروز ترافيك شهر بيشتر سردرگم می شود 
و ديگر مجالی برای حرکت اتوبوس ها نمی ماند و 
تأخيرشان بيشتر می شود و امکان توقف و سواره 
پياده کردن ايستگاه ها نخواهند داشت و همين طور 
ميل به استفاده از اتوبوس هم کمتر می شود و به 
سمت خودروی شخصی حرکت می کند. خودروی 
شخصی در خيابان ها بيشتر می شود و زمان تأخير 
بيشتر می شود و اين چرخه آنقدر تکرار می شود تا 
سهم مسافر اتوبوس کم شود. در موضوع اتوبوسرانی 
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هرسال کاهش مسافر را داريم به جز خطوط تندرو 
که در سال 96، 95 چهل درصد افزايش مسافر را 

داشتيم. 
به طور مثال خط جی که راه اندازی شد در حدود 
برابر  يکسال سه  از  بعد  و  داشت  مسافر  12هزار 
شد. مسافران يا با تاکسی می رفتند و يا با خودروی 
شخصی. اآلن ديدند خطوط تندرو منظم تر است و 
کيفيتش بهتر، دودزايی اش کمتر است، سرمايش و 
گرمايش اش بهتري دارد، زمان انتظار مسافر پايين تر 

است، بنابراين زودتر می توانند برنامه ريزی کنند. 
بزرگترين مشکل اصفهان اين است که نمی توان 
سفرها و حمل ونقل ها را برنامه ريزی کنند، نمی دانند 
است؟  کی  حرکت  زمان  و  می آيد  کی  اتوبوس 
خطوط بی آرتی از اين جهت موفق بوده است )البته 
هنوز مسير تکميل نشده است( مقدورتر کرده است 
که مردم سوار اتوبوس نمی شوند اما سوار بی آرتی 

می شوند. 
ما در شهری زندگی می کنيم که هم شهری تاريخی 
است و هم شهری با معابر شکل گرفته، و هم شهری 
است که می خواهيم فضای سبزش را حفظ کنيم 

که اگر نباشد اصفهان با کرمان تفاوتی ندارد. 
ساختند  بی آرتی  مشهد  رضای  امام  خيابان  در 
يك شب تمام فضای پياده رو را جمع و به جای آن 
بتن ريزی کردند و مسير بی آرتی را ايجاد کردند. 
شايد نگاه حمل ونقلی درستی باشد که يك مسير 

ايجاد و نرده گذاری شده است و اتوبوس ها سريع 
می روند و برمی گردند ...نمره بی آرتی را می گيرد اما 
نمره توسعه پايدار را نمی گيرد. چون فضای سبز 
حفظ نشده و سرزندگی شهری هم کاهش يافته 

است.
ايستگاه های  ايراد می گيرند که چرا  ما  به  برخی 
به صورت  يا بعضاً سقف ها  ندارد و  بی آرتی سقف 
پارچه ای يا برزنتی است؟ اين فقط به اين خاطر 
آنجا  است که خواسته ايم فضای سبز و درختان 
حفظ شود. چرا از رنگ شيشه، ستون های چوبی 
اين  طراحی  در  جنگلی  اصطالحا  سنگ های  و 
ايستگاه ها استفاده کرده ايم؟ فقط به اين خاطر که 
عنصر زائد به شهر وارد نکرده باشيم و هم بی آرتی 
داشته باشيم و هم منظر شهر را حفظ کرده باشيم.

خيلی مهم است که چگونه طرح های توسعه شهری 
اجرا شود. در تهران می بينيم که بعضا سازه هايی 
بتنی و عظيم الجثه در مرکز شهر ايجاد کرده اند که 
صرفاً بتن و آهن است و اين شهر را خشکتر و زشت تر 
می کند. بايد اين سازه ها به گونه ای طراحی شود که 
ارتباط شهر و شهروند حفظ شود. درحالی که برخی 
اوقات به گونه ای اين طراحی ها صورت می گيرد که 
اين ارتباطات را قطع می کند. يکی از جامعه شناسان 
خيابان  بياييد  بزرگراه  و  اتوبان  به جای  می گفت 
بسازيد چون خيابان پياده رو دارد، فضای سبز دارد، 
محل تعامل دارد، توقف دارد، چراغ تقاطع دارد ولی 

در اتوبان هدف مبدأ و مقصد است و کاری نداريم به 
اينکه پيرامون ما چه می گذرد. تشويق هم می شويم 

برای استفاده از خودرو.
کاری به اطرافمان نداريم که چه می گذرد. تشويق 
هم می شويم سريع تر می رسيم سرعتمان بيشتر و 
تصادفات هم بيشتر می شود. زمانی که بزرگراه های 
شهری در اصفهان اضافه شد تصادفات دو برابر شد. 
دوباره با کنترل ها، دوربين هايی که گذاشته شد، 
گفتم  که  انسان محوری  موضوع  نزولی شد.  روند 
بايد در بزرگراه هم لحاظ شود. يعنی بايد بزرگراهی 
بسازيم که در آن انسان هم نقش داشته باشد. در 
اروپا اآلن آزادراه دوچرخه می سازند يعنی مسيری 
ايجاد می کنند که دوچرخه با سرعت عبور کند 
و نگران مسائل ديگر نباشند. مسائل تقاطعی که 
همين طور  کردند،  اشاره  کسائيان  مهندس  آقای 
است. سال گذشته می ديدم دريکی از کشورهای 
اروپايی تا خودرويی مسير مستقيم حرکت می کرد 
هيچ خودروی چپ گرد وارد نمی شد. شايد يك يا 
دو دقيقه منتظر می شدند تا مسير تخليه شود و 
بعد مسير چپ گرد می شد. درحالی که ما در اينجا 
تخلفاتی داريم که از منتهااليه سمت راست چپ گرد 

می کند و کل ظرفيت تخليه تقاطع را می بندد، ... 
کاری که کرديم اين بود که از تخلفات منجر به 
فوت شروع کرديم، سرعت را کنترل کرديم توقف 
پشت خط عابر پياده، عبور از چراغ قرمز، مسيرهای 
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امسال  کرديم  کنترل  هرساله  يکی يکی  را  ويژه 
برنامه ما تمرکز بر تخلف پارک دوبل و توقف در 
ايستگاه اتوبوس، تاکسی و حريم تقاطع ها است که 
با استفاده از دوربين های متحرک به نوعی کنترل 
معابرمان  ظرفيت  درصد   30 اميدواريم  و  کنيم 
اضافه شود، وقتی پارک دوبل و سوبل در شهر جمع 
بشود و نداشته باشيم، يك نسل طول می کشد تا 
اين خواسته و دغدغه که آقايی مهندس کسائيان 
دارند، برطرف شود. يعنی فرهنگش جا بيفتد. اآلن 
اگر با دوربين کنترل کنيم. نسل بعدی ديگر نيازی 
ندارد که با به دوربين کنترل شود. اين تفکر غالب 

می شود. 
اآلن دارند در ژاپن دوربين ها را کم می کنند. يعنی 
فيلم های هوايی که از خيابان های ژاپن می بينيم، 
مانند بازی های کامپيوتری است. همه پشت خط 
در بين خطوط حرکت می کنند به تقاطع می رسند، 
متوقف می شوند و بعد چراغ سبز می شود. درست 

مانند انيميشن ها انجام می شود. 

ایمنا: آقای مهندس کسائیان! شما هم در 
میراث فرهنگی بوده اید، هم کار مهندسی 
ترافیک  تحصیالت  هم  و  کرده اید  عمران 
دارید. فرض کنید در شهر تاریخی اصفهان 
چه  شود.  کشیده  خیابانی  می خواهد 

مجمعی باید در این خصوص تصمیم گیری 
کند که احداث این خیابان قبل از هر چیز 
از  و  نمی زند  ضربه  اصفهان  شهریت  به 
این جنبه الاقل این طرح صالحیت اجرایی 

شدن را دارد؟ 

با  فرهنگی  ميراث  در  بحثی  کسائيان:  مهندس 
مهندس شيرازی داشتيم که من می گفتم به هرحال 
بايد به فکر رفت وآمد و جنبه های زندگی بقيه هم 
که  اين سمتی  در  »من  می گفت:  ايشان  باشيم. 
هستم بايد از ميراث فرهنگی دفاع کنم. آن ها هم 
بايد از اينکه مسير راه می خواهند داشته باشند، 
را  خودش  دغدغه   ... ديگر  نهاد  هر  يا  شهرداری 
مطرح کند و مهم اين است که اين مجموعه با هم 
بتوانند بنشينند و استدالل کنند و به يك تصميم 

درست برسند.« 
پسر برادرم در برکلی درس می خواند. برادرم که آنجا 
رفته بود تعريف می کرد که »او با يك جديتی داشت 
مطالعاتی را مرور می کرد. از او ماجرا را پرسيدم. 
پسرم گفت فردا يك بحث داريم. فردا شب که آمد 
از او پرسيدم برنده شديد؟ گفت نه باختيم. گفتم 

چرا؟ گفت: منطقشان خيلی قوی تر بود.«
موضوع پيچيده نيست. خيلی راحت؛ منطق. چرا 
مصطلح شده که می گويند در اين مملکت يك نفر 

دموکرات ترين آدم ها را بياوريد به يك آدم ديکتاتور 
ديکتاتور  بسيار  آدم  يك  و  می کنيم  تبديلش 
هم ببريم آنجا مدتی بعد آدم بسيار اهل منطقی 
می شود؟ چون اين نهاد صحبت کردن با همديگر و 

استدالل کردن را نداريم. 
موضوعی که شما می گوييد آيا بايد اين خيابان از 
مسير برود يا خير، اين کسی که از ميراث فرهنگی 
دفاع می کند بايد منطقی باشد و در مقابل، حرف 

منطقی را هم قبول کند. 
به طور مثال يکی به من می گفت يك ملکی دارد 
که ساباط است، و می گفت زمينش فقط يك راه 
اجازه  فرهنگی  ميراث  و  دارد  متر  يك  عرض  با 
دسترسی نمی دهد. به نظرم اگر اين ساباط از دوره 
سلجوقی است بايد حفظ بشود اما اگر مال اين اواخر 
است و بايد يك ارزش گذاری منطقی انجام داد که 
اين ساباط تا چه حد ارزش تاريخی، فرهنگی و ... 
دارد. چه بسا که اصال اطالق ساباط به اين ملك 
منطق درستی نداشته باشد. به هرروی در هر موردی 
بايد با منطق و استدالل جلو رفت و يك مرجع باالتر 

نيز اين استدالل ها را داوری کند.
 

ایمنا: ما حتی می بینیم طرح هایی در بافت 
با چه شتاب  آن هم  اجرایی شده  تاریخی 
نه تنها  که  عظیمی  نیروی  و  اراده  چه  و 

بحثی در میراث فرهنگی با مهندس 
شیرازی داشتیم که من می گفتم 
به هرحال باید به فکر رفت وآمد و 
جنبه های زندگی بقیه هم باشیم. 

ایشان می گفت: »من در این سمتی 
که هستم باید از میراث فرهنگی 
دفاع کنم. آن ها هم باید از اینکه 

مسیر راه می خواهند داشته باشند، 
شهرداری یا هر نهاد دیگر ... دغدغه 

خودش را مطرح کند و مهم این 
است که این مجموعه با هم بتوانند 

بنشینند و استدالل کنند و به یک 
تصمیم درست برسند.« 

مهندس کسائیان
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به  حتی  نبوده،  درست  میراثی  لحاظ  به 
شاخص های  از  خیلی  هم  ترافیکی  لحاظ 
چه بسا  نمی کند.  تأمین  هم  را  دسترسی 
خیابان آقانور اهلل هم همین داستان باشد. 

بحث  کسائيان  مهندس  آقای  صلواتي:  مهندس 
ساباط را که مطرح کردند، من اعتقاد خودم را بگويم 
که مخالف تخريب هرگونه اثر تاريخی هستم. قبال 
در مواردی می گفتند اين گذر تاريخی بايد تخريب 
صورت  در  بتواند  آتش نشانی  خودروی  تا  شود 
آتش سوزی بيايد و عمليات انجام دهد. درحالی که 
بايد خودروی آتش نشانی متناسب با اين محالت 
درست کنيم. معتقدم اآلن با هر سابقه ای لزوما چه 
سلجوقی، پهلوی، قاجار و ... بايد آنها را حفظ کنيم. 
بايد بررسی کارشناسی کنيم و نظر مردم را بگيريم.

 
برای  هست  به گونه ای  ساختار  آیا  ایمنا: 
اینکه طرز نگرش شما در شهرداری غالب 

شود آماده است؟
مهندس صلواتي: آرام آرام اين تفکر به وجود می آيد. 
خوشبختانه اين حرف ها در ادبيات نسل جديد و 
افراد خروجی دانشگاه ها دارد جاری می شود. 30 
سال پيش کسی از اين صحبت ها نمی کرد، اآلن 
مديران شهری به اين مسائل افتخار می کنند. اآلن 
شهردار تهران وقتی سوار دوچرخه می شود عکسش 
را در بلومبرگ می زنند چون برايشان مهم بوده که 

شهردار اين کار را انجام داده است. به نوعی پايتخت 
اين کار را انجام داد. 

ایمنا: اینها شوآف یا خودنمایی نیست؟
باشد،  اگر در حد شوآف  مهندس صلواتي: حتی 
نفس عمل را ببينيم حاال به هر هدفی که می خواهد 
انجام بدهد. ممکن است بخواهد مشهور شود يا مثاًل 
اما  شود،  جمهوری  رياست  کانديدای  می خواهد 
نفس اين کار که سوار دوچرخه شده است.... سوار بر 
دوچرخه شدن کار پست و يا سطحی نيست. چند 
سال پيش قبل از دوران آقای جمالی نژاد در مناطق 
رفتيم، يادم هست آن موقع سال 93 همه سوار بر 
دوچرخه می شديم. واکنش ها خيلی واکنش های 
متفاوتی بود. يکی گفته بود اينجا چه خبر است که 
همه با دوچرخه آمده ايد! ديگری متعجبانه می گفت 
اين ها با کت وشلوار سوار دوچرخه شده اند. برای ما 
هم خيلی عجيب بود. اما آن روز شوآف نبود. اين طور 
فکر می کرديم که اگر با دوچرخه برويم مشکالت 
را بهتر می توانيم ببينيم. اگر با دوچرخه می رفتيم 
معضالت ترافيکی را بهتر درک می کرديم تا اينکه 
سوار بر ماشين باشيم. دليل اين کار همين بود. به 
همين دليل کار عيبی نيست يعنی اگر مردم ما را 
سوار دوچرخه ببينند. روز جمعه ای سوار دوچرخه 
بودم موتورسواری از کنارم رد شد و گفت امروز که 

سه شنبه نيست که سوار دوچرخه شده ای؟ 

اولش ممکن است موضوع نمايشی مطرح باشد، 
عيبی ندارد هر کس با هر هدفی سوار دوچرخه 
بشود آنقدر اين منافع بيشتر است...يعنی اهدافی هم 

که دارد تأمين می شود.

ما  شهرداری  و  اداری  ساختار  آیا  ایمنا: 
اگر  آیا  بود؟  خواهد  نو  ایده های  پذیرای 
ایده ها را بپذیرد از نظر اجرایی توان اجرای 
شسته رفته و نزدیک به ایده اول را دارند؟ 

یا خیر؟
می شوم  مترو  سوار  وقتی  کسائيان:  مهندس 
می دهد،  من  به  را  به سرعت جايش  نسل جوان 
اين خيلی خوب است. به نظر می رسد اين نسل 
خودشان می خواهند درست زندگی کنند و اين 
بايد  می کنم  تکرار  بازهم  است.  اميدواری  مايه 
نحوه درست فکر کردن را در جامعه تسری داد 
و اين شامل ترافيك هم می شود. يك راننده در 
اگر سر  مثاًل  موقعيت های مختلف فکر کند که 
ماشين را خم کند و جلوتر بايستد ممکن است 
باعث کندی راه و ايجاد ترافيك شود اين کار را 
احترام  و  تفکر، گذشت  فرهنگ سازی،  نمی کند. 

متقابل؛ ما به اين چيزها احتياج داريم. 
مهندس صلواتی: درست می گوييد و ما بايد کنيم 
بايد تالش کنيم که اين ادبيات به تمام جامعه نفوذ 
پيدا کند و از اين رو بايد از رسانه استفاده کرد. 
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گاهی به من خورده گرفته می شود که زياد از حد 
با رسانه ها گفتگو می کنم ولی هدفم اين است که 
اين مسائل در جامعه جريان يابد که مثالً مسير 
دوچرخه ای هم نياز است و يا جايی می خواهيم 

برای قدم زنی خانوادگی. 
شايد 10 يا 5 سال پيش هرکجا اسمی از پياده راه 
چهارباغ می آمد می گفتند نه... امروز شايد چهارباغ 
به اين شکل پياده راه در بين همه جا افتاده باشد و 
عکس های فراوانی با تگ های مختلفی از چهارباغ 
مدام در حال به اشتراک گذاری باشد اما 5 يا 10 
سال پيش اين تفکر پذيرفته نبود، دو سال پيش 
هم پذيرفته نبود. مقامات استان هم شايد خيلی 
نهايتش چه می شود؟  بود که  قابل تأمل  برايشان 

نکند دردسری ايجاد شود؟ 
اما حاال اين اتفاق افتاده است و دارد شهر يك پله 
ارتقا پيدا می کند ...ممکن است بحث های معماری 
نظرم  به  که  باشيم  داشته  را  چهارباغ  عمرانی  و 
قابل قبول است اما کليت موضوع را فراموش نکنيم 
بايد حتماً همه شهروندان اصفهانی مطالبه گری را 

داشته باشند. 
اگر فرهنگ جا بيفتد خيلی چيزها اصالح می شود 
يعنی حتما نياز نيست من بروم شهردار، استاندار 
را قانع کنم. آن ها می گويند اين مسيرهای ويژه ات 
آنقدر  بايد  يعنی  پياده راهت کجاست؟  کجاست؟ 

اين ها گفته بشود و از آن طرف از شهروندان هم 
مطالبه گری بشود تا رنگ اجرا به خودش بگيرد.

 
ایمنا: ظاهرا مردم خسته اند از مطالبه گری 

...
مهندس صلواتي: نه ما يك گروه ترافيکی داريم که 
مردم حتی در مورد جزئی ترين مسائل ايستگاه های 
مترو هم مطالبه گری می کنند. مردم با تمام مسائل 
وقتی می بينند مؤثر هستند و به نظرشان بهاداده 
می شود و به حرفشان گوش داده می شود، مشارکت 

می کنند.
وعده  مردم  با  می کنيم  ميدانی  بازديد  وقتی 
ما  را می گويند  اشکاالتشان  می کنيم و در محل 
معتقديم کسانيکه در محالت زندگی می کنند نگاه 
واقع بينانه تری نسبت به ما دارند و پيشنهاداتشان 

اجرايی تر است. 

از  با یکی  زمانی  در همین چهارباغ  ایمنا: 
او  می کردم.  صحبت  قدیمی  کاسب های 
 50 پرستیژ  آن  دیگر  چهارباغ  می گفت 
این طور  را  دلیلش  و  ندارد  را  پیش  سال 
خطوط  انقالب  از  بعد  که  می کرد  عنوان 
اتوبوسرانی از درچه و حصه و دیگر مناطق 
خارج از اصفهان به چهارباغ ختم شده و 

این خیابان مثل ترمینالی شده که مردم از 
روستاهای اطراف را به این مرکز توریستی 

شهر می آورد. 
خيلی معتقد به  مهندس صلواتی: من شخصاً 
شهروندی  نيستيم.  دو  و  يك  درجه  شهروند 
که از درچه يا حصه می آيد با شهروند ديگری 
که از نقطه ديگر شهر می آيد، چندان متفاوت 
نيست و حتی مطالباتی که در همان درچه و 

آتشگاه داريم از جنس همان مطالباتی است 
که در چهارباغ باال دارند. 

و  دو  و  درجه یک  منظورم شهروند  ایمنا: 
و نیست که همه  نبوده  یا سطح مطالبات 
شخصیت  موضوع  برابر.  و  محترم اند 
چه بسا  که  ما  نه  که  است  مأموریتی  و 
و  خیابان ها  از  برخی  دوش  به  تاریخ 
محدوده های شهری گذاشته است و این 
فقط در اصفهان نیست. لندن، توکیو و همه 
شهرهای عمده جهان چنین خیابان هایی 
دارند که قرار است شاید ویترین آن شهر 
باشد و بیانگر اصالت فرهنگی و هنری آن 
شهر. چهارباغ هم باید مأموریتی این چنین 
حدودی  تا  و  کند  ایفا  گردشگران  برای 
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دوران طالیی اصفهان 400 سال پیش را 
بازنمایی کند. نه آنکه بازتاب دهنده سالیق 
و سنت های یک بازار با خواستگاه اقتصاد 
نباید  نظرم  به  به هرحال  شود.  کشاورزی 
دسترسی  نفع  به  را  خیابان  یک  هویت 

مخدوش کنیم.
می گوييد.  درست  ببينيد،  صلواتی:  مهندس 
بزنيم. من  بهم  را  نبايد شخصيت خيابان  ما 
نمی دانم چه سهمی از اين تحوالت چهارباغ 
گذاشت  اتوبوس ها  ورود  به حساب  بايد  را 
نبوده  اتوبوس ها  ورود  قطعاً  اصلی  مقصر  اما 
که  است  تفکری  ما  اصلی  مقصر  بلکه  است، 
تجاری شهر  ناحيه  يا   CBD کنيد  دقت  اگر 
زمانی چهارباغ پايين بود و موجی ايجاد شد 
دقت  اگر  و  شهر  جنوب  به  شهر  شمال  از 
بعد  و  رسيد  عباسی  چهارباغ  به  اول  کنيد 
سنتر  سيتی  به  بعد  و  رفت  باال  چهارباغ  به 
رفت. اين موج شهرسازی را اگر دقت کنيد به 
سمت ارتفاع و جنوب شهر می رود و آرام آرام 
فالفل  شد  جايگزينش  رفت  موج  اين  وقتی 
پوشاک  حراجی  برندهای  و  ارزانی  حاجی  و 
و غيره که امروزه در چهارباغ می بينيم. اين 
را بايد ريشه يابی کرد و بحث جامع شناسی 
بايد  هم  اآلن  همين  و  است  نياز  عميق تری 
شخصيت خيابان برگردد و اين اتفاق بيفتد و 

چهارباغ اصطالحا خيابان برندهای شهر بشود. 
منظور برندهای بومی شهر و کشورمان است، 
هنرمندان  پاتوق  صنايع دستی مان،  فرش، 

بشود و اين اتفاقات در آن بيفتد. 
ايجاد  يکی يکی  زيرساخت هايش  می کنم  فکر 
می شود. سينماهايش رونق می گيرد. قبال يکی يکی 
زمانی  چهارباغ  سينما  می شدند  خارج  محور  از 
قوی ترين  اآلن  بود  شهر  سينمای  ضعيف ترين 
پرديس سينمايی شهر است، ساحل و فلسطين 
المان های چهارباغ  هم همين طور. همين ها روی 
تأثيرگذار است. سينما همايون قرار است پرديس 
برگردند  اين ها  اگر  شود  تئاتر  سينمای  هنری 

دوستان هنري هم برمی گردند. 
اصفهانی ها  نمی کردم  تصور  هيچ وقت  خودم  من 
باشند.  عالقه مند  سينما  مبحث  به  اين قدر 
خوشبختانه توزيع و تقاضا در سيتی سنتر، رهنان، 
خوراسگان و ... ايجاد شده که لزوما همه به چهارباغ 
نيايند و همان موضوعاتی که گفتيد در همان محله 
خودشان به سينما بروند. سينما يك شاخص برای 
ما است می تواند در تئاتر و هنر و موسيقی هم باشد 
در موضوعات ديگر هم باشند و آمار آن شخصيتی 

که برای چهارباغ انتظار داريم برگردد.
اين اتفاق بايد بيفتد و مشابه پياده راه هايی که در دنيا 
داريم، خيابان استقالل در ميدان تقسيم استانبول 
ديگر پياده راه هايی که در شهرهای اروپايی داريم؛ 
آرام آرام دولت خانه صفويه را هم احيا کنيم در ميدان 

حکيم،  خيابان  استانداری،  خيابان  نقش جهان؛ 
چهارتا ميدان داريم....ميدان انقالب، ميدان دروازه 
دولت، ميدان امام علی را داريم. اين ها بايد بيانگر 
تاريخ شهرمان باشد و همه اين ها جامه عمل بپوشد.
آقای باقر شيرازی از سالی   مهندس کسائیان: 
که سی وسه پل را می خواستيم کاری کنيم که اين 
فشار کاميون و غيره را تحمل کند، می گفت اينجا 
بايد پياده راه بشود، در سال 49، درحالی که پل های 
فردوسی و آذر و بزرگمهر هم نبود. ايشان حتی 
می گفت بايد چهارباغ هم پياده راه بشود. حاال بعد 
از 50 سال که می بينيم اين اتفاق می افتد، خوب 
است. 15 سال طول کشيد تا اينکه تردد وسايل 
نقليه از روی سی وسه پل برداشته شد و من هم حاال 
طرحی را ارائه کرده ام برای گذر پياده از سی وسه پل 
و زير ميدان انقالب به سمت چهارباغ که بتواند از 
جمله ايمنی اين حجم از تردد پياده را در اين نقطه 
از شهر حفظ کند و در راستای اهداف فرهنگی 

چهارباغ نيز باشد.

ایمنا: سپاس از شما بزرگواران که دعوت 
ما را به این نشست پذیرفتید.
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آینده حمل و نقل در مناطق شهري
1.1 تحول در جابجایی شهری

قرن بيست و یکم با داشتن بيش از 50 درصد جمعيت شهرنشين، نخستين »قرن 
شهري« در تاریخ است و این تحول، به همراه امکانات ارائه شده توسط فناوري اطاعات 
و ارتباطات و نيز چالش هاي اجتماعي، محيطي، انرژي و ایمني، نياز به تغيير این مفهوم 
کلي را بيشتر کرده است. نياز است تا برنامه ریزان شهري، مهندسين حمل و نقل، 
سياستمداران و کاربران، از  بازاندیشي در خصوص جابجایي شهري از یک مهندسي 

مجدد و رویکردي سيستمي بهره ببرند. 
جریان هاي جابجایي )افراد، کاالها، اطاعات و خدمات( در فضاهاي اقتصادي عمل 
مي کنند. به همين ترتيب، برنامه ریزي شهر باید شبکه هاي جریان و خدمات را به عنوان 
بدنه یک پروژه اجتماعي در نظر بگيرد. در مبحث تفکر با جهت گيري شبکه اي در 
برنامه ریزي شهري و منطقه اي، گابریل دوپوي )2008( مجددا مقاالت یدفونس سردا 
را مرور کرده است؛ مهندس عمران اسپانيایي که گسترش بارسلونا را در سال 1859 
طراحي و مفهوم علوم اجتماعي برنامه ریزي شهري را در سال 1867 معرفي کرده بود. 
دوپوي دیدگاه ایستایي برنامه هاي عمومي شهري را زیر سؤال برد و اعام کرد مدل هاي 
جابجایي درون ناحيه اي که در اواخر دهه 1950 توسعه یافتند، نيز نياز به اصاح کامل 
دارند. اگرچه امروزه محاسبات سریع و داده هاي در لحظه )رئال- تایم( ارائه شده توسط  
فناوري اطاعات و ارتباطات مي تواند ریز شبيه سازي هاي لحظه اي را فراهم کند، اما این 
داده هاي در لحظه و به روز هم ماداميکه تنها در چارچوب بازتوليد فلسفه کهنه و منسوخ 

مشابه با فلسفه قبلي ولو با سرعت بيشتر به کاربرده شود، گره گشا نخواهد بود.
شهرها به لطف اقتصادهاي درهم تنيده و در همسایگِي هم که به حمل و نقل سریع 

في مابينشان وابسته اند، رشد کرده و گسترش یافته اند )Thisse، 2009( و تمام شيوه هاي 
سریع جابجایي را که به نوبه خود با آشفتگي اهداف و ابزار، تقریبا باعث شکست شهرها 
شده است را به گونه اي به هم پيوسته در خود جمع کرده اند. انواع جابجایي و حمل ونقل هاي 
راه دور نيز به شهرها رخنه کرده، تبدیل به عامل سفرهاي درب به درب شده اند که نياز 
به یکپارچه سازي دارند. برای مثال در شهرهاي اروپایي که براي تعداد باالیي از خودرو ها 
و کاميون ها طراحي نشده اند، نياز به یکپارچگی جابه جایی ها در ساعات اوج ترافيک یک 

نيار محسوب می شود.
در چنين شرایطی که اروپا در حال حاضر با حجم باالیي از خودروها و کاميون ها درگير 
شده است، بسيار واضح است که آینده جابجایي شهري در آن از چند روند بدیهي شکل 
خواهد گرفت چراکه از نظر سياسي نمي توان چنين روندهایي را نادیده گرفت. شرح این 

روندها چنين است:
● شهروندان مایل هستند که خيابان ها به عنوان فضاهاي عمومي و بخشي از زیستگاه 

ذاتي اکوسيستم شهري، بازیابي شوند.
●  افزایش تعداد کاربران انواع مختلف جابجایي )خودروي شخصي، اتوبوس و ...( به 
این معني است که حتي برخي از انواع مشخصا ناکارآمد آنها از نظر فضا، هزینه هاي 

زیست محيطي و یا ایمني نيز در شهرهاي اروپایي ناگزیر حفظ خواهند شد.
● دموکراتيک سازي اولویت ها به لحاظ جریان هاي مسافري، مي باید و مي تواند سبب 
ایجاد تغيير رتبه بندي کنوني که به طور مطلق به نفع خودروهاست شود و از این رو 
امکانات زمان و فضا که نسبت به سایر انواع جابجایي )در هر واحد مسافر-کيلومتر( کاما 

در خدمت خودروهاي شخصي تنظيم مي شده را دگرگون کند.
● این نياز وجود دارد که سيستم حمل و نقل عمومي کارآمد به اندازه اي ترویج شود که 
توان رقابت کافي در خصوص زمان، هزینه و کيفيت را در برابر خودروهاي شخصي 

داشته باشد و در نتيجه بتواند یک مزیت برتر را در برابر آن ها خيلي ساده به دست آورد.
● احترام به تنوع و اقليت ها و نيز توسعه آن ها ضروري و اجتناب ناپذیر است.

● شهرها باید به عنوان یک پروژه اجتماعي یکپارچه در نظر گرفته شوند.

فرانچسك روبوسته
دکتراي مهندسي عمران 

و استاد دانشگاه فني کاتالونيا، بارسلونا

ترجمه
احمدرضا جلوه نژاد

مریم زماني
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ــال  ــي در ح ــاظ مفهوم ــه لح ــي شــهري )UM( ب ●جابجاي
تغییــر اســت و از ايــن رو نيازمنــد يــك مهنــديس مجــدد و 

تئــوري سيستم هاســت )نوعــي پارادايــم حــل مســئله( كــه 

بــا برنامه ريــزي شــهري و فنــاوري ارتباطــات و اطالعــات در 

تعامــل باشــد.

ــك كاالي  ــوان ي ــر خيابان هــا به عن ــذاری مجــدد ب ●ارزش گ
عمومــي در شــهر بايــد مــورد توجــه قــرار گــرد.

●»شــهرهاي انســاين« به عنــوان پيــران يــك »پــروژه 
اجتامعــي يكپارچــه« بايــد مــورد تأكيــد قــرار گــرد. 

●»مالحظــات اجتامعــي« منجــر بــه برخــي مفاهيــم جديــد 
در »جابجايــي شــهري« مي شــود.

●»جابجايــي شــهري پايــدار« بايــد »چشــم انداز کســب وکار 
عامــالن حمــل و نقــل همگاين، بارگــري و تخلیه بــار و كاال« 

ــدان  ــي بهره من ــان« يعن ــار ذي نفع ــم انداز »رفت ــز چش و ني

از خدمــات، عامــالن و مديــران را يكپارچــه كنــد و از جملــه 

»درك درســتي از خواســت مشــريان« حمــل و نقــل را نيــز 

شــامل شــود.

●حمــل و نقــل همــگاين بايــد بــه شــكيل طراحــي شــود كــه 
ــا خودروهــاي شــخيص را از حیــث  »تــوان رقابــت فــوری ب

زمــان از درب مبــدأ بــه درب مقصــد و نيــز مؤلفه هــای 

كيفــي )اطمينــان بخــي، راحتــي، ...( داشــته باشــد.«

ــي  ــم ترافي ــق تراك ــور در مناط ــق عب ــذاري ح ●»قيمت گ
ــول  ــه پ ــك را ب ــده در ترافي ــر ش ــان منتظ ــه زم ــد هزين باي

ــدار  ــج حمــل و نقــل پاي ــه تروي ــد ب ــا بتوان ــد« ت ــل كن تبدي

شــهري بينجامــد. »آن تدبــري بهينــه خواهــد بــود كــه 

ــك از  ــراي ترافي ــي ب ــار ژ پرداخت ــق ش ــي از ح ــامل تركيب ش

يكســو و مقــررات محدودیــت ســاز از ســوي ديگــر باشــد.«

ــراي  ــل ب ــن ناكام ــك جايگزي ــگ ي ــذاري پاركين ●»قيمت گ
ترافيــي  تراكــم  مناطــق  در  عبــور  حــق  قيمت گــذاري 

ــاي  ــد از انباره ــزرگ باي ــای ب ــات پارکینگ ه ــت.« امكان اس

»پايانه هــاي  بــه  غمبــار  و  تــره  و  منفعــل  ايســتا، 

ــه  ــش ب ــراي كاربران ــزوده ب ــه ارزش اف ــال« ك ــي فع جابجاي

ــگاه ها،  ــامل فروش ــه ش ــد )از جمل ــول ياب ــراه دارد، تح هم

ــرگاه و از  ــك، كارواش و تعم ــارت الكروني كيوســك هاي تج

 ايــن دســت( بعــالوه كــه خودروهــا را بــا قــدم زين مرتبــط

 كنند.

یافته هاي کليدي
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 generic( يــك »منــودار ماكروســكوپيك بنيــادي عــام●
بــراي   »)macroscopic fundamental diagram-MFD

ترافيــك شــهرها، مي توانــد ســاماندهي تراكــم ترافيــي 

و مدل هــاي  ترافيــك  كنــوين  منطــق  و  كنــد  را ممكــن 

را تغيــر دهــد. شبيه ســازي 

ــت  ــوداری اس ــی من ــان ترافیک ــادي جری ــودار بني من

ــه  ــایل نقلی ــی )وس ــار ترافیک ــن ش ــاط بی ــه ارتب ک

/ ســاعت( و تراکــم ترافیــک )وســایل نقلیــه / 

کیلومــر( را نشــان می دهــد. یــک مــدل ترافیکــی 

ــم  ــی، تراک ــار ترافیک ــامل ش ــه ش ــکوپی ک ماکروس

ــادي  ــودار بني ــاس من ــت، اس ــت اس ــک و رسع ترافی

ــرای  ــد  ب را تشــکیل می دهــد. ایــن منــودار می توان

پیش بینــی توانايــي یــک سیســتم جــاده ای یــا رفتــار 

آن هنــگام اعــامل مقــررات ورودی یــا محدودیــت 

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق رسعــت مورداس

در  بــاال  كارايــي  بــا  یکپارچه شــده  ●»اتوبوس هــاي 
شــهرهاي انســاين )netbus( در يــك شــبكه ای عمــل خواهند 

كــرد« كــه فراهم کننــده ســطحی از خدمــت در رقابــت بــا 

ــود. ــد ب ــوا، خواهن ترام

مني توانــد   )ICT( ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوري   ●
ــور  ــه  ط ــمند )ITS( را ب ــل هوش ــل و نق ــتم هاي حم سيس

ــر  ــد ب ــد و گســرش دهــد. »هــوش« باي خــودكار ايجــاد كن

پايــه ســاز و كارهــاي علمــي برگرفتــه از پژوهش هــا و 

نوآوري هــا ايجــاد و توســعه يابــد.

 Intelligent( سيســتم هاي حمــل و نقــل هوشــمند

Transportation Systems - ITS( یــک برنامــه  

پيرفتــه  اســت كــه بــدون آنكــه به خودی خــود بــه 

ــت ببخشــد، فراهــم ســاخنت خدمــات  هــوش عيني

ــواع مختلــف حمــل و نقــل  ــا ان ــط ب ــه مرتب خالقان

و مديريــت ترافيــك را هــدف گرفتــه و كاربــران 

را قــادر مي ســازد كــه بهــر مطلــع شــوند و از 

شــبکه های حمــل و نقــل، امين تــر، هامهنگ تــر 

و هوشــمندانه تر اســتفاده كننــد.
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جابجایي پایدار باید چندین اصول کلي را دنبال کند که به سادگي توجه به ارزش هاي یک 
جامعه متمدن را ماک قرار مي دهند. این اصول عبارت اند از:

● تنوع 
● تساهل

● همزیستي
● برداشتن موانع

● اقدامات محترمانه و مثبت )تبعيض مثبت( براي اقليت هاي اجتماعي
● رفاه

● جامعه اطاعاتي 
● حق دسترسي

● عدالت اجتماعی، انسجام و غيره
نبود  و  قوانين موجود  از مردم است. محدودیت هاي  و در یک کام، شهر جامعه اي 

برنامه ریزي واقع گرایانه، سبب بزرگنمایي جاي خالي تجزیه و تحليل و درک نيازهاي 
یک شهر مي شود. با این حال، جدول 1، بيانگر تحوالتي است که در رابطه با تحرک 

شهري اتفاق مي افتد.
 ● ● ●

برخي از اصول کليدي توسعه پایدار شهري، از جمله یکپارچگي کاربري زمين و تراکم 
کمتر ساختماني به خودي خود بخش مهمي از تقاضاي رفت وآمد )جابجایي( در شهر را 
سامان مي دهد و این نه  تنها از توسعه مدام ناوگان و تسهيات حمل نقلي شهري مي کاهد 
بلکه مردم را ترغيب مي کند که اولویت هاي حمل و نقل پاک )ecomobility( یعني قدم 
زدن، دوچرخه و ... بسياري از نيازهاي رفت و شد خود را که با )طراحي شهري پایدار در 

مجاورتش طراحي شده است( قابل دسترس ببيند. 
هر فعاليت مربوط به شهر بر یک »برنامه جابجایي پایدار مرتبط« مبتنی باشد. فراهم 
کردن »رفت و شِد باکيفيت« در شهر بدون در نظر گرفتن تدابير مدیریت تقاضاي حمل 
و نقل )TDM( امر دشواری است. سند جابجایي )2003( و فرمان جابجایي موجود )2006( 

جابجایي ابر شکل دیدگاهي را نمایندگي می کند که می گوید حتي اگر شما خودروي الکترونيک دوستدار محيط زیست تسا هم داشته باشيد، 90 درصد اوقات خالي از استفاده 
است و تنها حجمي از شهر را اشغال کرده است. در این مفهوم مهم نيست که چطور وسيله اي براي جابجایي شهروندان طراحي شود، مهم این است که یک اکوسيستم جابجایي 

طراحي شود که دسترسي به وسيله زماني مهيا شود که مورد نياز شهروند است.

جدول 1: مفاهيم جدید در جابجایی شهری
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که دولت کاتاالن در اسپانيا تنظيم و اجرایي کرد نمونه هایي از قوانيني هستند که عملکرد 
مناسب در برنامه ریزي، طراحي و اجراي بهتر جابجایي در شهرها را اعمال کردند و حتي 
نمونه هایي از تاش براي رسيدگي به »ارتباط گمشده« ميان جابجایي و شهرگرایي 

)Urbanism( محسوب می شوند.
جابجایي شهري پایدار ، به  منظور عملي بودن و اطمينان از اجراي موفق اهداف خود، 
باید دیدگاه کسب وکارهاي مرتبط با این عرصه )صنعت حمل و نقل عمومي، کسب وکار 
بارگيري و تخليه کاالها( و دیدگاه رفتاري ذینفعان )بهره برداران از سيستم حمل و نقل 
شهري، عامان اجرایي و مدیران این صنعت( و از جمله درک کاربران از این خدمات 

را با هم ترکيب کند.
به منظور جلوگيري از اینکه حمل و نقل عمومي به عنوان یک خدمت، سطح پایين تری از 
سایر جابجایي هاي شهري تلقي شود، ناگزیر است که توانایي رقابت با خودروي شخصي 
و جابجایي از درب مبدأ به درب مقصد آن هم باکيفيت باال )قابل اطمينان بودن، راحتي 
و ...( را داشته باشد. در واقع، عامل کيفي ممکن است اصلي ضروري در بقاي حمل و 
نقل عمومي شهري در اروپا باشد: توجيه برخي از سرمایه گذاري ها در سيستم هاي راه آهن 
شهري )تراموا، مترو، قطارهاي مرکز به حومه( به جاي عملکرد حمل و نقلي شان که 
مبتني بر تجزیه و تحليل هزینه-فایده است، بر مبناي دالیل استراتژیک و یا تنها بر پایه 

باالبردن عوامل ارزش هاي کيفيت زندگي انجام مي گيرد. 
با این حال، گرچه از نياز به یک رویکرد سيستماتيک و جامع آگاه هستيم اما هنوز هم 
برنامه ریزي ها به صورت بخش به بخش انجام مي گيرد. حمل و نقل عمومي از یک طرف 
و ترافيک از سوي دیگر تمام توجهات را به خود معطوف کرده و سایر موارد جابجایي در 
ماحظات و تصميم گيری ها به حاشيه رانده شده اند، با وجود آنکه در بسياري از شهرهاي 

اروپا تقریبا یک سوم جابجایي هاي بيش از پنج دقيقه با پاي پياده صورت مي گيرد. 
نگاه فکورانه به خيابان به عنوان یک کاالي عمومي کمياب تنها با دموکراسي سازي آن 
صورت مي گيرد. به این معنا که خيابان یک ساحت عمومي است، چرا باید به اشغال یک 
شيء  شخصي درآید؟ آیا کسي مي تواند مثًا چادر یا مبلمان شخصي اش را در فضاي 
عمومي خيابان بگذارد و فضا را اشغال کند؟ این کار ممنوع است درحالي که این حجم از 
جریان تردد خودروهاي شخصي و نيز حقي که براي آنها در پارک کنار خيابان ولو با کرایه 

کردن فضاي خيابان از سوي آنها براي پارک انجام بگيرد، با این دیدگاه قابل پرسش 
است. در برخي از شهرهاي اروپایي، ساختن آپارتمان هاي جدید با پارکينگ هاي فراوان 
در مرکز تجاري شهر ممنوع است تا شهروندان مجبور به استفاده از حمل و نقل عمومي 

شوند و یا هزینه هاي باال براي پارکينگ بپردازند.
شهروندان حق دسترسي به خدمات )غذا، بهداشت، آموزش، اوقات فراغت و غيره( و 
بازار کار دارند. به عنوان بخشي از عدالت، رفاه نسبي باید یک کيفيت حداقلي جابجایي 
را براي هر کس تضمين  کند، اما نه ارائه خدماتي با کيفيت بسيار باال همچون رایگان 
بودن حمل و نقل واقع گرایانه است و نه نگه داشتن آنها با استفاده از پرداخت یارانه هاي 

زیاد مقرون به صرفه است.
یک توجيه ميکرو اقتصادي براي یارانه هاي حمل و نقل عمومي شهري وجود دارد: یک 
نفر بيشتر که از حمل و نقل همگاني استفاده کند، هزینه سرانه ای که براي جابجایي یک 
مسافر در سيستم خرج مي شود را کاهش مي دهد. حال اگر یارانه ها بتواند چنان تقاضاي 
باالیي براي حمل و نقل همگاني ایجاد کند به حالت بهينه منجر مي شود، یعني نقطه 

موازنه اي که از عهده هزینه نهایي )marginal cost( برمي آید. 
 social( و منافع اجتماعي )social cost( مطابق علم اقتصاد دو فاکتور هزینه اجتماعي{
profit( نيز اینجا دخيل مي شوند. توليد هر کاالیي هزینه هایي را نيز به جامعه تحميل 
مي کند مثل آلودگي هوا که هزینه آن را توليدکننده نمي پردازد و به جامعه تحميل 
مي شود. حالت بهينه )social optimal( زماني رخ مي دهد که هزینه هاي اجتماعي و 

منافع اجتماعي در آن مورد بخصوص برابر شوند.م.{ 
درآمد کل، هزینه هاي عملياتي که بيانگر هزینه هاي سرانه )در تعداد تقاضاست( را پوشش 
نمي دهد. به این ترتيب، نقطه بهينه اجتماعي مي گوید که نحوه عملي با تقاضاي باالتر اما 
هزینه سرانه کمتر پيش گرفته شود و این مي طلبد که یک یارانه برابر دفعات تقاضا، لحاظ 

شود به گونه اي که تفاوت ميان هزینه سرانه و هزینه نهایي را پر کند.
برعکس این مسئله براي سيستم هاي ترافيکي صدق مي کند: هزینه هاي سرانه،   پایين تر 
از هزینه هاي اجتماعي نهایي هستند )هر دو هزینه به طور تمثيلي با تقاضا، افزایش مي یابد( 
که تمایل دارند کاربران بيشتري را نسبت به آنچه نقطه بهينه اجتماعي است به خيابان ها 
اختصاص دهند. عوارض بيروني ناشي از ترافيک خودرو )آلودگي و تغييرات آب و هوایي، 
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سروصداي ایجادي، انرژي مصرف شده، اشغال فضاي شهري، بروز حوادث، و غيره( باید 
در طرز عمل در نقطه بهينه که در آن مزایا و هزینه هاي نهایي برابر هستند، دروني شوند.
اقتصاددان آرتور سي. پيگو در سال 1912، مفهومي را  به  عنوان ابزاري براي نزدیک شدن 
به نقطه بهينه اجتماعي، پيشنهاد کرد که به موجب آن یک ماليات اقتصادي بر هزینه هاي 
سرانه   )قابل درک براي کاربر( با هزینه هاي نهایي )اجتماعي( باالتري مطابقت مي یافت. 
با پرداخت ماليات پيگووین، تمام هزینه ها قابل فهم مي شوند و تصميم گيري هاي کاربران 
پيامدهاي بازار را با اتکا به بهره وري براي جامعه بهبود مي بخشد. طرح اعمال عوارض 
ترافيک ثابت در لندن یک نسخه ساده از ماليات پيگووین است و عليرغم هزینه هاي 
باالي فنآوري مورد نياز براي استفاده از این سيستم براي خواندن شماره پاک خودروها 

با دوربين، کليت رفت و شد در مرکز لندن را بهينه و بهره ور کرده است.
ازدحام ترافيکي یکي از تبعات تصميمات ما براي سفر با خودرو است، از این رو وقتي یک 
سفر را ترتيب مي دهيم، به دیگران تأخير تحميل مي کنيم. این تأخيرها به صورت ازدحام 
خود را بروز مي دهند. البته، این اثرات سوم شخصي به جریان ترافيک و دامنه خروجي از 
صفر تا صد در طول ساعات اوج ترافيک بستگي دارد. در سال 1996، ویليام سيتي ویکري 
با محاسبه هزینه هاي ماندن در پشت ترافيک، و نشان دادن این موضوع که پرداخت 
شار ژ ترافيک براي ناحيه پرازدحام ترافيکي شهرها در نهایت به سود جامعه است موفق 
به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شد. محاسبات او نشان مي داد که فرد پرداخت کننده شار ژ 
ترافيک از این  قيمت گذاري ورود به بخش مرکزي در نهایت سود مي برد چراکه هزینه 
مدت زمان صرف شده اش در انتظار بازشدن گره ترافيکي را به نوعي با شارژ پرداختي 
معاوضه کرده است؛ الزم به ذکر است که تحقيق وی در 1969 انجام گرفته بود. البته 
تنها راه براي تنظيم تقاضا اعمال عوارض نيست و در برخي کشورها از جمله کلمبيا، براي 
استفاده از خيابان هاي خاص بر اساس روز هفته و شماره پاک محدودیت هایي قرار داده 
مي شود. این امر نشان مي دهد که سياست بهينه سازي شامل ترکيبي از پرداخت شارژ و 

محدودیت است. )هم اکنون شارژ ورود به محدوده پرازدحام مرکزي لندن بين ساعات 7 
صبح تا 6 بعد از ظهر، روزانه حدود 11 پوند است.(

اعمال عوارض مي تواند عاملي براي ایجاد نابرابري اجتماعي و نوعي دربند کردن تقاضاي 
ورود به مناطق مرکزي و عمدتاً منحصر به فرد شهري بویژه براي شهرونداني که قدرت 
خرید کمتري دارند، تلقي شود بخصوص در شهرهایي که با نارسایي وسایل حمل و 
نقل عمومي مقرون به صرفه نيز دست به گریبان باشند. الزم است مقامات محلي، با 
مناسب سازي حمل و نقل عمومي، ایجاد مسيرهاي جایگزین با قيمت هاي پایين تر )و 
احتماال سفر طوالني تر( و یا سياست »تخفيف«، حق جابجایي این افراد را به جاي آورند. 
با این حال، به یاد داشته باشيد که مالکيت و استفاده از یک ماشين خصوصي با یک سطح 
مشخص درآمد مرتبط است، به طوري که اعمال عوارض ترافيکي، معموال بر مشکات 
محرومان جامعه اضافه نمي کند و چنانچه در راستاي بهبود وضعيت حمل و نقل به کار 

رود، مي تواند برای آن ها مفيد هم واقع شود.
ازآنجایي که اتومبيل ها، باوجود سرنشينان کم )1.1 مسافر در هر خودرو در ساعات اوج 
ترافيک و 1.3 مسافر در ساعات مياني( و اشغال حجم زیادي از خيابان به صورت گسترده  
استفاده مي شوند، تقاضاي زیادي براي فضاي پارکينگ )در مبدأ و مقصد( وجود دارد 
که این امر خود باعث ازدحام مي شود. بنابراین با مدیریت بر پارکينگ های زیرزميني، 
ساختماني یا طبقاتي و قيمت گذاري براي پارکينگ هاي سطح شهر و همچنين بخش 
مرکزي آن و قيمت گذاري هاي ارزشي، مي توان بخشي از جابجایي خودروها را مدیریت 
کرد. از سویي تسهيات ارائه شده در پارکينگ هاي بزرگ باید از حالت ایستا، منفعل و 
انبارهاي غم افزاي فعلي به سمت پایانه هاي پویاي فعالي که براي استفاده کنندگان خود 
مفيد هستند )خرید، کيوسک هاي تجارت الکترونيک، کارواش، تعميرگاه و غيره( ارتقا 

یافته و مجهز به پياده روهایي براي دسترسي ساده تر به ماشين ها شوند.
البته با توجه به این که همگون سازي کامل فرهنگ پرداخت براي جابجایي هاي 
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قيمت گذاري  مي انجامد،  به طول  نسل  اندازه یک  به  معموال  خودروهاي شخصي 
پارکينگ ها یک جایگزین ناقص براي عوارض ترافيک است و هرگونه اقدام عملياتي 
جدید مثل استفاده از پارکومتر باید مورد بحث، درک، برنامه ریزي و نيز مورد توافق عام 

قرار گيرد.
در آینده، »استبداد خشن« اتومبيل ها در اکثر شهرهاي اروپایي محدود خواهد شد ولي این 
هم خيلي ساده لوحانه است )یک سياست شترمرغي( که ارزش هاي پنهان آن ها )آزادي، 
شخصيت، رتبه و ...( و نقش مثبتي که به واسطه آن مناطق کم ازدحام با اشتراک گذاري 
وسيله یا وسایل نقليه الکتریکي و پایدار ارتقا یافته اند، را درک نکنيم و به رسميت نشناسيم. 
در واقع، هرگونه اقدامي براي ترویج شيوه هاي پایين تر همچون راه رفتن، دوچرخه سواري، 

حمل و نقل عمومي، بدون محدود کردن استفاده از خودرو، ناقص خواهد ماند.
هزینه هاي سرانه و نهایي غيرخطي براي تقاضاي خودرو به این معني است که »گسترش 
سيستم جاده اي یا به تعبيري خيابان کشي به عنوان یک راه حل براي کاهش تراکم خودرو 
نه تنها بي اثر بلکه اغلب زیان بار است )پارادوکس موگدریج(.« این گسترش ها وقتي به 
شهري اعمال مي شوند دیده مي شود که موازنه را به سمت نوعي شهر خودرومحور بهم 
مي زند و بدین ترتيب بهبود سيستم عبور و مرور وضعيت را براي همه شهروندان وخيم تر 
مي کند، از جمله براي مالکان خودرویي که سرمایه گذاري در جهت سهولت آنان انجام 

گرفته است.
عملکرد ترافيک در شهرهاي پرازدحام و شبکه هاي شهري از یک شناخت علمي به 
دور است. پارادوکس بریس مسيرهایشان را انتخاب مي کند و در بعضي موارد مي تواند 
عملکرد کلي را که از مشکات مربوط به برخورد با شبکه ها به دست مي آید، کاهش 
دهد. )پارادوکس بریس نشان مي دهد که چگونه حتي خراب کردن یک بزرگراه خواهد 

توانست از ترافيک بکاهد.(

شکل 1 نتيجه اي مهم را بازتاب مي دهد. وجود یک نمودار بنيادي ماکروسکوپيک 
عمومي براي ترافيک در شهرها این تغيير مفهومي را ممکن مي سازد که از گزاره »ازدحام 
براي اجراي تنظيم )ساماندهي( تقاضاي ترافيکي نياز است« به سمت این گزاره حرکت 
کرد که »هيچ بهانه اي براي ماندن یک شهر تحت تراکم و کاف ترافيکي وجود ندارد.« 
این نتایج به طور کامل منطق سيگنال هاي ترافيک و تمامي مدل هاي ریز شبيه سازي ها 

را در 20 سال آینده تغيير خواهد داد. 
فناوري اطاعات و ارتباطات )ICT( ميزان وسيعي از اطاعات در لحظه را از حسگرهاي 
کم هزینه قابل اتکا اعم از دوربين ها، حسگر نقطه پارک براي اطاع از وضعيت پر بودن 
پارکينگ، آشکارسازهاي حلقه اي ترافيکي، GPS  و برنامه گاليله، بلوتوث تلفن هاي همراه 
و غيره دریافت مي کند. اما »هوش« که بر پایه سازوکارهاي علمي برگرفته از پژوهش ها 
و نوآوري ها ایجاد مي شود را باید از طریق فراهم کردن سيستم هاي حمل و نقل هوشمند 
)Intelligent Transportation Systems - ITS( توسعه داد. سيستم هاي حمل و نقل 
هوشمند یا به اختصار ITS یک برنامه پيشرفته است که بدون آنکه به خودي خود به هوش 
عينيت ببخشد، فراهم ساختن خدمات خاقانه مرتبط با انواع مختلف حمل و نقل و 
مدیریت ترافيک را هدف گرفته و کاربران را قادر مي سازد که بهتر مطلع شوند، و از 

شبکه هاي حمل و نقل ایمن تر، هماهنگ تر و هوشمندانه تر استفاده کنند.
عاوه بر تحقيق و نوآوري، باید نيازهاي آموزشي در جابجایي شهري را در همه سطوح 
حرفه اي )شرکت ها و مقامات محلي( و آموزش هاي آگاهي اجتماعي )از جمله رسانه ها و 

سياستمداران( بسط داد.
صرف نظر از تاش هاي ایجادشده و سرمایه گذاري در برنامه هاي تحقيقاتي مختلف 
اتحادیه اروپا، نتایج به دست آمده چندان کارآمد نيست و هنوز نياز به تحقيقات اساسي 
و کاربردي زیادي از جمله همکاري ميان مقامات محلي، شرکت ها و دانشگاه ها به جاي 
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جمع آوري توصيفي از شيوه هاي موجود و دانش گسترده وجود دارد.
جابجایي هاي شهري هم مي توانند گره کوري در توسعه و رشد پایدار اروپا در آینده باشد، 
و هم زمينه مشترک براي تبادل یا تعامل ایده هاي بين فرهنگي از طریق تحقيقات بينا 

رشته اي را به وجود آورد.
●  هزینه ها و کارایي

جابجایي شهري مي تواند از دیدگاه هاي مختلف موردتوجه قرار گيرد، ولي در مقاله 
حاضر نگاهي داریم به مهمترین این  نگاه هاي کاربردي که با غلبه بر زمان و مسافت 
مرتبط است. از این دیدگاه عملکردي، بسياري از سياست ها، توسط محدوده متغيرهاي 
عملکردي پایه اي از جمله جریان، نرخ هاي شتاب و کاهندگي، مانور پذیري، اشغال، 

فضاي مورد استفاده خيابان ، سرعت، انرژي )که بستگي به توده و سرعت حمل و نقل 
دارد( توضيح داده مي شود. به عنوان مثال، فقط جریان هاي پایين از سرعت هاي مختلف 
)شيب هاي حداقل 10 کيلومتر بر ساعت( مي توانند در همان فضا بدون ریسک هاي ایمني 

باال تأثير متقابل بر هم  گذارند.
موتورسيکلت ها به دليل قابليت مانور، سرعت و نيازهاي فضایي کوچکتر از امتيازهاي 
پنهان بهره مند هستند؛ آنها ممکن است از ميان ازدحام اتومبيل ها راه خود را پيدا کرده و 
یا بدون ایجاد اختال در عملکرد خطوط اتوبوس از آن  خطوط استفاده کنند. این نحوه 
استفاده در بعضي شهرها به صراحت مجاز اعام شده است و در بعضي دیگر عما به 
کار مي رود. تاکسي ها معموال مجاز به استفاده از خط اتوبوس هستند، اما افزایش جریان 

▲ توضيح عکس: شکل 1: نمودار بنيادي ماکروسکوپيک برای ترافيک در شهرها، که مربوط به مسافت طي شده وسيله نقليه به کيلومتر بر واحد زمان )محور عمودی( به انباشت 
اتومبيل در شبکه خيابان )محور افقی( است.
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تاکسي ها مسير اتوبوس را مسدود و امر جابجایي را مختل مي کند. 
مبحث منبع انرژي اگرچه کمتر با دیدگاه کاربردي مرتبط است اما بررسي آن ضروري به 
نظر مي رسد. ما باید کارایي اجتماعي را موردتوجه قرار دهيم و محاسبه کنيم که انرژي 
هر نوعي از  حمل ونقلي که مورداستفاده است، چه منشئي دارد و چه خروجي هایي را 

سبب مي شود؟
گذر  توان  بيشترین  با  نقل  و  حمل  از  نوعي  پياده روي  کوتاه،  مسافت هاي  براي 
)evacuation power()با شاخص شخص بر دقيقه( از ميان ازدحام و ترافيک است و 
زمان ثابتي که براي انتظار یا بارگيري در آن صرف شود معنا ندارد، اما در کل شيوه اي 
آهسته است و از این رو واحد هزینه اجتماعي اش )یورو/مسافر- کيلومتر(، بدون در نظر 
گرفتن فایده اي که به واسطه ورزش براي سامتي دارد به علت زمان صرف شده در 

مسير پيمودن مسافت، باال است.
مؤثرترین نوع جابجایي شهري با توجه به انرژي )به ازاي واحد هزینه یورو/مسافر- 
کيلومتر( دوچرخه است. موتورسيکلت ها معموال براي سفرهاي از درب مبدأ به درب 
دوچرخه ها  درحالي که  به صرفه ترند،  شهر  یک  در  متوسط  مسافت هاي  در  مقصد 

براي مسافت هاي کوچکتر مزیت دارند. بسياري از شهرها به حساب هاي اجتماعي 
 Robusté ،جابجایي هاي شهري مقيدند و مدام آن را دنبال مي کنند. )به عنوان مثال

و همکاران 2000 براي بارسلونا(.
حدود یک سوم از سفرهاي درون شهري در مقياس انساني )طوالني تر از پنج دقيقه( 
در شهرهاي اروپایي با پياده روي انجام مي گيرد، اما مسيرهاي پياده روي نيز مزین به 
امکانات مختلفي همچون مبلمان شهري، عائم راهنمایي، پوشش گل و گياه، روشنایي، 
پارکينگ موتورسيکلت و کيوسک هاي مختلف است که همگی در فاصله گذاري هاي 
ایمن از نماي ساختمان ها قرارگرفته اند و بدین ترتيب  پهنه هاي مسير »پياده روي مؤثر« 
را ایجاد کرده اند که براي اطمينان از وجود سطح خوبي از خدمات به پياده ها هنوز 

ناکافي است.
شکل 2: طبقه بندي عملکردي انواع حمل و نقل شهري

شکل 2 خاصه اي از بيشترین روش هاي حمل ونقلي که امروزه در شهرهاي اروپایي 
یافت مي شود را نشان مي دهد که توسط ترکيب متغيرهاي کاربردي از جمله عرض 
وسيله نقليه و اینکه آیا وسيله نقليه از فضاي مجزا استفاده مي کند یا به همراه دیگر 

▲شهروندان در اروپا از انواع ترکيبي حمل و نقل براي جا بجایي شهري خود استفاده مي کنند
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غير موتوری )انرژي از بدن انسان تأمين مي شود؛ سرعت پايين: كمتر از 10 كيلومتر بر ساعت(
پياده روي

چرخي
اسكوتر و دوچرخه هاي بي پدال )كيك بايك(

اسكيت
اسكيت بورد

دوچرخه
خصوصي

اشتراكي
موتوري )يك موتور چرخ ها را با ميزاني از انرژی به حركت وا می دارد(

شخصي
باريك )نيم الين پهنا(

دوچرخه الكترونيك
اسكوتر موتوري

موتورسيكلت
پهن )يك الين پهنا(

سه چرخه های بزرگساالن
موتورسيكلت هاي عريض

موتوون
خودرو

خصوصي 
اشتراكي

تاكسي   
ماشين كرايه   

كارپولينگ )خودروهاي كرايه ای براي سفر اشتراكي بيش از يك نفر(   
   جمعي

     مسير مشترك 
                      تاكسي اشتراكي

                      اتوبوس
                             نت باس )شبكه ای از اتوبوسهای تندرو- بی آرتی(

                             اتوبوس معمولی )ممكن است مسير اتوبوس داشته باشد.(
                            اتوبوس محله

                            اتوبوس اختياری، توريسم، ...
segregated lane مسير جداگانه                  

                             بی آرتی: سيستم گذر سريع اتوبوس 
                            راه آهن

                                ال آر تی: سيستم گذر سريع ريلی
                                تراموا-ترن

                                مترو
                                ريل رفت وآمد

شکل 2: طبقه بندی عملکردی انواع حمل و نقل شهری
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وسایل از خيابان بهره مي برد، ایجادشده است.
شهرها دارند پياده روی را بار دیگر به عنوان نوعی از حمل و نقل کشف می کنند که 
به طور عملکردي، شبيه جابه جایی های موتوری، اصول و مقرراتی دارد. مسيرهاي 
پياده روي باید بهتر، تميزتر، امن تر، سریع تر، مستقيم تر باشد و براي آن ها چراغ عابر 
پياده در هماهنگي با چراغ راهنمایي تعبيه شود. از جمله مناطقي که براي تحقق این 
منظور به بهسازي نياز دارد، عبارت اند از مسيرهاي مدور و منحني بسيار طوالني و 
خسته کننده عابران به دور ميادین که احتماال تنها از دیدگاه زیبایي شناختي مناسب هستند 

نه به عنوان مسيري مستقيم براي تردد، همچنين زیرگذرهاي نامناسب تاریک، کوچک و 
پر از نقاشي هاي گرافيتي به منظور دستيابي عابران پياده به قطار و یا بلوار اصلي، پل هاي 
طوالني براي عبور از بزرگراه شهري بدون مزاحمت اتومبيل ها، چراغ هاي راهنمایي که 
برخي از حداقل زمان  را براي عبور از خيابان و غيره براي افراد پياده در نظر نمي گيرد. 
به هرروي پياده روي بهترین و ایده آل ترین نوع جابجایي و عبور و مرور شهري به لحاظ 
فاکتورهاي سامت و تعامات اجتماعي است. تنها مشکل آن کمي کند بودنش براي 
برخي مسيرهاي طوالني تر است. تعجبي ندارد که واحد حمل نقل پياده به نسبت انواع 

▲ منطقه وسيع  ياده روی گينزا در توکيو
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مکانيزه جابجایي ممکن است چندان مقرون به صرفه نباشد.
جدول 2: واحد هزینه هاي اجتماعي )سنت یورو/ مسافر-کيلومتر( از حمل و نقل شهري 

در بارسلونا )بدون احتساب ماليات(

یک واحد هزینه اجتماعي )بدون احتساب ماليات( براي پوشش یک مسافر-کيلومتر 
در حمل و نقل شهري عمومي )اگر با ابعاد درست اندازه گيري شده باشد(، کمتر از یک 
واحد هزینه اجتماعي براي وسيله نقليه شخصي است )جدول 2(: این قدرت نمایي در پي 

اشغال حداکثري صندلي حمل و نقل همگاني امکان پذیر شده است.
}این محاسبه هزینه اجتماعي براي جابجایي یک نفر، تابعي است از محاسبه هزینه 
براي زمان صرف شده در جابجایي او از نقطه b تا b )به فاصله یک کيلومتر( بعاوه 
هزینه عمليات مستقيم حمل و نقل و نيز هزینه هاي غيرمستقيمي چون نشر کربن که در 
این جابجایي فرد بر جامعه تحميل مي شود. از این منظر هر شهر محاسبه خود را خواهد 
داشت، چراکه متغير ارزش وقت در شهرهاي گوناگون و بنا بر ساعات مختلف شبانه روز 
متفاوت است، همان طور که خود زمان صرف شده نيز بر پایه تراکم ترافيکي متفاوت 
در شهرهاي گوناگون با هم فرق دارد. متغير دیگر ميزان نشر گازکربنيک است که با 
توجه به نوع ناوگان، نوع سوخت مصرفي و از این دست فاکتورها براي هر شهر رقمي 
خاص آن شهر است. براي شهرهاي اروپایي که تراکم خودروها چندان نيست و حمل و 
نقل همگاني از آالیندگي حداقلي و سرعت مطلوبي برخوردار است، طبعا هزینه اجتماعي 

استفاده حمل و نقل همگاني پایين تر از پياده روي است! مترجم{
نتایج خاف این نيز محتمل است؛ زماني که تقاضا براي حمل و نقل عمومي بسيار 
کم یا عرضه این نوع خدمت در شهری کم تراکم باال باشد و یا حمل و نقل عمومي 

در شب رخ دهد. در این شرایط، معموال تاکسي هاي اشتراکي )یک فرم کارآمد از حمل 
و نقل حساس به تقاضا، DRT( از شبکه اي از اتوبوس ها، ترامواها یا متروها، ارزان تر و 

به صرفه تر خواهد بود.
}حمل و نقل حساس به تقاضا-DRT یک نوع از حمل و نقل است که در آن وسایل 
نقليه بر اساس تقاضاي حمل و نقل خاص، به جاي استفاده از یک مسير ثابت یا جدول 
زماني، مسير خود را تغيير مي دهد. این وسایل نقليه به طورمعمول مسافران را در 
موقعيت هاي مختلف بر اساس نيازهاي مسافرین سوار مي کند و مي تواند شامل تاکسي، 

اتوبوس یا سایر وسایل نقليه باشند. مترجم{
که  بود  خواهيم  این  شاهد  ما  ارتباطات،  و  اطاعات  فناوري  لطف  به  و  آینده  در 
حمل ونقل هاي مبتني بر تقاضا، با هر نوع از اندازه خودرو اعم از تاکسي، ميکروباس، 
ميني بوس و اتوبوس هاي رایج، و البته در مطابقت با حجم حائز اهميت مشتریان دست 
باال را خواهند داشت؛ جایي که اتوبوس ها براي گروه ها کاربرد خواهد داشت و خودرو یا 
ون ها مي توانند در مالکيت شخصي باشند و یا از طریق راهکارهایي چون همسفري و 
استفاده مشترک، به اشتراک گذاشته شوند. راندن این خودرو ها یا بر عهده خود مسافران 
خواهد بود و یا مي توانند به وسيله یک راننده حرفه اي هدایت شوند، اما وسایل نقليه 

بزرگتر مثل اتوبوس ها طبعا هميشه نيازمند راننده حرفه اي هستند.
● ● ●

دوچرخه سواري از لحاظ صرف انرژي )کالري بر گرم کيلومتر( بهترین و کارآمدترین 
نوع حمل و نقل شهري است که به لحاظ سرعت از درب مبدأ به درب مقصد توان 
رقابتي باالیي با سایر انواع جابجایي شهري دارد به طوري که در رقابت هاي که به همين 
منظور در سفرهایي با مسيرهایي رندوم یا تصادفي در شهرهاي مهم اروپا طي سال هاي 
اخير برگزار شد، دوچرخه عمدتا سریعتر از سایر انواع جابجایي به مقصد رسيده است. 
البته دوچرخه سواري شمشيري دو لبه است که از یک سو ترویج ورزش هاي فيزیکي 
است و روحيه اي مثبت براي لذت بردن از شهر و زندگي را به انسان منتقل مي کند 
و از سوي دیگر وجود شيب هاي شدید خيابان هاي فعلي و سرعت گرفتن در آن ها، با 
توجه به تعامل جریان ترافيک ماشين ها در خيابان، و عابران پياده در پياده روها، خطر 
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بروز حوادث را افزایش مي دهد. )این موضوع براي شهري چون اصفهان که در دشتي 
صاف ساخته شده، و خيابان ها شيب زیادي ندارند، جایي براي نگراني باقي نگذاشته است. 

مترجم(
در هر صورت شهرهاي مدیترانه اي که به واسطه آب وهواي مطلوب شناخته شده هستند، 
در حال کشف و استفاده مجدد از دوچرخه و ارتقاي سطح و فرهنگ دوچرخه سواري 
هستند و گاهي در این زمينه بعد از شهرهاي اروپایي با آب وهواي غيرمعمول تر از جمله 
استکهلم، کپنهاگ، آمستردام و لندن قرار مي گيرند. بروز این تأخير تحت تأثير عوامل 

زیر است: 
برنامه ریزي پراکنده شهري، 

کيفيت نازل زیست محيط شهري،
ایمني پارکينگ و دسترسي به پارکينگ در مبدأ و مقصد 

سرقت دوچرخه و خرابکاري هاي بزهکارانه
نگراني هاي ایمني،

شهرهاي غير مسطح با شيب هایي که نياز به شکل دهي مجدد دارند،
نوع لباس مرتبط و تصاویر فرهنگي، 

عرق کردن )عدم وجود دوش در دفاتر(،
تلفيق نه چندان مطلوب با حمل و نقل عمومي.

مي توان از طرح کرایه دوچرخه عمومي در بارسلونا )BiCiNg(، به عنوان یک الگو از نحوه 

▲ خطوط دوچرخه سواري در کپنهاك دانمارك
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تغيير وضعيت با حداقل مقدار منابع و افرادي که در طرح شرکت کردند )در این مورد، 
درگير کردن مقامات محلي( نام برد.

هنگامي که کپنهاگ در سال 1995 برنامه کرایه دوچرخه خود را با نام Bycyklen معرفي 
کرد، طراحي ساختار شهري بارسلونا براي دوچرخه ها مناسب نبود. بيش از یک دهه پس 
از آن بود که این شهر اقدام به گشایش خدمات اشتراک گذاري دوچرخه عمومي در ماه 

مارس 2007 کرد.
از آن زمان تاکنون، BiCiNg )همراه با اتوبوس توریستي یک دهه پيش( به نماد بارسلونا 
تبدیل و 400 ایستگاه دوچرخه در سراسر شهر تعبيه شده است، در مجموع شش هزار 
دوچرخه و بيش از 182 هزار مشترک وجود دارد که روزانه بين 35 هزار تا 58 هزار 
جابجایي با هزینه عمومي ساالنه بالغ بر 20 ميليون یورو در این شهر به انجام مي رسانند.

شاید بتوان چنين رقمي باالیي را به عنوان اظهار ندامت، و نوعي اذعان به ایرادي 
ساختاري به خاطر سال ها فراموش کردن دوچرخه و تعدیل تراکم ترافيک تفسير کرد.

اکثر انواع جابجایي هاي شهري شناخته شده است و ذات آن چندان تغيير نمي کند اما نياز 
به طراحي مجدد دارد. )منابع انرژي به جاي تغييرات استراتژیک، تغييري تاکتيکي به شمار 

مي رود و ICT تنها چند سالی است که در مبحث جابجایي، عملياتي شده است.(
یکي از مفاهيم با تاریخي طوالني مدت و پتانسيل عظيم در شهرهاي اروپایي، اتوبوس 
است. ما مي بينيم که اتوبوس ها با کارایي باال )netbus( یا سيستم هاي حمل و نقل سریع 

اتوبوس )BRT( در عرضه خدمات رقابت مهمي با شبکه هاي ریلي و تراموا دارند.
فناوري اطاعات و ارتباطات و آگاهي هاي اجتماعي ميزان اقبال عمومي و حجم استفاده 
از حمل و نقل همگاني موتوري که در شهرهاي اصلي قابل دسترس هستند را افزایش 
مي دهد به شرطی که مسيرهاي اتوبوس و سایر خودروهاي با ظرفيت باالي حمل و 
نقل همگاني )و امکانات پارک اند پول یا پارک اند راید)پارک سوار(( بتوانند کریدورهاي 

کان شهر را به شهر وصل کنند. 
هنگامي که جریان هاي پرحجم اتوبوس ها به یک شهر با تناوب زیاد در رفت و آمد باشد، 
باید خطوط مجزایي براي فراهم آوردن سرعت و اطمينان از دسترس بودنشان فراهم 
آورد. این ميزان ورود و تمرکز اتوبوس ها نياز دارد که مشتریان خود را به قطب هاي 
مرکزي جابجایي شهر براي پياده و سوار کردن آنها در انواع دیگر حمل و نقل شهري 
 Public( نقل همگاني  و  معاوضه حمل  بياورند؛ چنين مکان هایي اصطاحا قطب 

Transport Interchanges( نام دارند.

مادرید یک مثال خوب در اروپا از پياده سازي نسل به نسل بهبود قطب هاي معاوضه حمل 
و نقل عمومي است: درحالي که اولين قطب هاي اینچنين در مادرید، ایستگاه هاي ساده، 
معمولي و کاربردي اتوبوس بودند، نمونه هاي بعدي با همان فلسفه و منطق، به عنوان 
ساختمان هاي فرودگاهي کوچک طراحي شدند. ساده تر کردن قطب هاي معاوضه حمل 
و نقل عمومي، با سرمایه گذاري خود اپراتورهاي اتوبوس ساخته شد، حال آنکه کيفيت 

بهتري از چنين قطب هایي نياز به یک یارانه بزرگ دولتي دارد.
چنين مفهومي از قطب معاوضه حمل و نقل عمومي از دیدگاه لجستيک و پشتيباني داراي 
منطقي درست است )در واقع این قطب ها، به  مثابه قلب ترمينال هاي شهري است( اما یا 
نياز به فضاي زیادي دارد که گزینه قابل دسترسی در شهرهاي مترقي و انسان محور اروپا 

}پارک اند راید)پارک سوار(: مکان هایی که 
شهروندان خودروهاي شخصي را پارک 
می کنند، عمدتاً به رایگان یا هزینه اي پایین 
و با خودروهاي همگاني به سمت مراکز 
پرازدحام شهري منتقل مي شوند. لندن 
دستکم 16 پارک-اند-راید دارد. مترجم{
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نيست و یا نياز به زیرساخت و سرمایه گذاري باال دارد )همچون پایانه زیرزميني بزرگ و 
دسترسي به خطوط اتوبوس زیرزميني(.

درحالي که این مفهوم براي حمل و نقل و یا در مقياس منطقه اي حتي براي مسافران 
مناسب است، غيرممکن است که بسياري از شهرهاي اروپایي از مدل مادرید پيروي کنند 
چراکه با فقدان فضاي سطحي، تمایل یکپارچگي )در مقابل جدایي( و کاستي در تأمين 

مالي مواجه اند.
حتي  و  دسته جمعي  تاکسي هاي  خودرو(،  اشتراک گذاري  )به  کرایه اي  ماشين هاي 
اتوبوس هاي دسته جمعي مبتني بر تقاضا )براي گروه ها( مي توانند ذر صرفه جویي انرژي 

و نيز کاستن از اشغال فضا مؤثر واقع شوند و همچنين در شهرهاي اروپایي رواج یابند.

2. احکام ده گانه و مؤثر جابجایي شهري
نکات 10 گانه اي که در زیر مي آید یک دستورالعمل براي بعضي از اصول اخاقي 

ميان رشته اي )وظيفه شناسي( براي جابجایي هاي شهري کارآمد است:
به جابجایي از نقطه نظر سيستمي نگاه کنيد و نيز از منظر ارائه خدمات به کاربر، آن را در 

برنامه ریزي شهري ادغام کنيد.
به ایجاد راه حل ها و جایگزین هاي سببي )برخاف جایگزین هاي اتفاقي و تصادفي( دست 
بزنيد آنهم بر مبناي اهداف مشخص شده، و تقویت چشم انداز مدیریت از طریق فناوري 

اطاعات و ارتباطات و نيز مباحث پایداري زیست محيطي.
ارزیابي علمي و شفافي براي اولویت بندي جایگزین ها و راه حل ها انجام دهيد، در واکنش 

به اثربخشي هزینه هاي اجتماعي و چک کردن اهدافي که با آنها مواجه مي شوید.
بستن چرخه سببي: 

● یکي کردن عواید سرمایه اي فروش زمين براي تأمين مالي،
● دروني کردن تأثيرات خارجي،

● تنظيم مقررات مربوط به توليد/جذب جابجایي،
● تجميع ميان انواع جابجایي ها، مناطق خدماتي، زمان و غيره در شهر،
● خيابان ها به عنوان یک کاالي عمومي کمياب مورد ارجاع قرار گيرد،

● درک الگوهاي رفتاري، کسب وکار اپراتورها و »ویژگي هاي پنهان« خودروها.
ارتقاء آموزش پيشرفته و نياز به مجوز رسمي صریح یا صاحيت حرفه اي در جابجایي

نياز به برنامه ریزي خوب و تأیيد و تقویت آن )با زمان، پول و منابع انساني و برنامه ریزي 
غيرعجوالنه و توافق شده( و R + D + I )تحقيق، توسعه و نوآوري( در دانشگاه ها، 

شرکت ها و مقامات محلي؛
»جهاني بيندیش، محلي عمل کن« با اشتراک گذاري الزامات نهادي و مشارکت اپراتورها، 

کاربران و شهروندان تحت تأثير.
ترغيب سياستمداران، رسانه ها، حرفه اي ها و عموم مردم به آموزش تا از منطق اقتصادي 

و کاربردي دفاع کنند.
توسعه زیرساخت هاي قانوني براي حمایت از اجراي راه حل هایي براي تقاضاي جابجایي: 

ما قانون گذاري کاربردي براي ساماندهي جابجایي هاي شهري نياز داریم.
منابع )پول، زمان و دانش، دانش به عنوان یک گلوگاه حياتي(.

در سال 1998، بارسلونا یک توافقنامه حمل و نقل شهري ارائه داد. این توافقنامه 10 هدف 
معين را دنبال مي کند و باعث مي شود که منافع متقابل ذي نفعان حمل و نقل شهري 

مورد داوري قرار گيرند.
دستيابي به کيفيت باال، حمل و نقل عمومي یکپارچه؛

حفظ سرعت ترافيک و بهبود سرعت در سطح حمل و نقل عمومي؛
افزایش ناحيه سطحي و کيفيت نواحي اختصاص داده شده براي استفاده پياده؛

افزایش تعداد فضاهاي پارکينگ ها و بهبود کيفيت آن ها
بهبود اطاعات، آگاهي و مهارت هاي شهروندان و همچنين بهبود عائم و نشانه هاي 

جاده اي
دستيابي به مجموعه مقررات و قانوني مناسب براي مدیریت جابجایي در بارسلونا؛

بهبود ایمني خيابان و احترام ميان کاربران انواع مختلف حمل و نقل؛ 
ترویج استفاده از سوخت هایي با آالیندگي کمتر و کنترل آلودگي هوا و سر و صداي 

ناشي از ترافيک؛
ترویج استفاده از دوچرخه به عنوان یک وسيله نقليه  تمام و کمال براي حمل و نقل؛ 

امکان دستيابي سریع و منظم توزیع کاالها و محصوالت در سراسر شهر

▲ خيابان تاریخي الرامبال در بارسلونا که پياده راه است 32
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با توجه به جمعيت و ابعاد فيزیکی شهرها، مشارکت آنها در اقتصادهاي ملی و نيز 
سهمشان در توليد ناخالص داخلی در حال افزایش است. در حال حاضر شهرها در توليد 

ناخالص ملی در بسياری از کشورها سهمي بيش از 80 درصد دارند.
با توجه به نقش بيشتر بخش شهری، تقاضا برای حمل ونقل شهری – اعم از مسافر و 

بار در سال های اخير مشکات را افزایش داده است.
با رشد و یا اقتصاد شهری، شرایط و شيوه زندگی مردم شهرها نيز در حال تغيير 
است. همان طور که درآمد افراد باالی طبقه متوسط   در شهر افزایش می یابد، مالکيت 
وسایل نقليه خصوصی به سرعت در حال افزایش است. برای مثال در بانکوک، وسایل 
نقليه ثبت شده از 4،163،000 در سال 1999 به 5،614،294 در سال 2007 افزایش یافته 

است که رشدي 35 درصدي را نشان مي دهد.
بيشتر کشورها طرح هایي را براي مدیریت کنترل این افزایش سرسام آور خودروهای 
شخصی به مرحله اجرا گذاشته و دارند تجربه می کنند. تراکم شدید ترافيکی و مشکات 
دیگر از جمله آلودگی هوا، هزینه های باالي حمل ونقل، کاهش سطح کيفی زندگی و 

کاهش بهره وری اقتصاد، همچنين تأثير منفی بر توليد ناخالص داخلی و وارد ساختن 
هزینه های قابل توجهی بر حوزه هاي سامت و بهره وری اقتصادي از تبعات افزایش 
خودروهای شخصی در شهرهاست. تنها در شانگهاي برآورد شد که سال 2011 حدود 

10 درصد از توليد ناخالص داخلی به علت تراکم ترافيک از دست رفته است.
روش سنتی حل مسئله ترافيک که مبتني بر افزایش ظرفيت شبکه جاده هاي شهري 
است، نشان داده که این تنها یک ُمسکن کوتاه مدت و راه حل زودگذر بوده و به 
سبب دامن زدن به توسعه های تجارتی و مسکونی پيرامون آن، بار دیگر پس از چند 
سال، بارگذاري هاي جدیدتر و شدیدتر بر این شبکه جاده ای نو، راه جایگزیني باقي 
نمي گذارد. مسئله مهم تر اینکه ساختن جاده های جدید به علت کمبود زمين دیگر 
امکان پذیر نيست. عاوه بر این، به دليل افزایش روزافزون قيمت مصالح ساختمانی، 

احداث جاده های نو برای افزایش ظرفيت جاده اي بسيار پرهزینه تر از قبل شده است.

بنابراین، اضافه کردن خيابان های شهري نه پاسخگوي رفع تراکم ترافيکي است نه 

شاخص هایی براي 
سیستم حمل ونقل شهری پایدار

ترجمه: احمدرضا جلوه نژاد

 United Nations Economic and Social
 Commission for Asia and the Pacific and
CITYNET, 2012
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منطق اقتصادي درستي دارد، ضمن آنکه از نظر زیست محيطی هم پایدار نيست زیرا با 
افزایش خيابان ها، از فضای سبز شهري کاسته شده یا پتانسيل های زیست محيطی براي 

داشتن شهري سبز در نهایت محدودتر شده یا از ميان مي رود.
افزایش خيابان ها همچنين باعث افزایش وسایل نقليه شده که به نوبه خود منجر به 
افزایش ميزان حوادث مي شود که مطلوب نيست، زیرا نه تنها خسارت مالي ناشي از 
تصادفات، تأثير منفي بر اقتصاد می گذارد که هزینه های اجتماعی ناشي از درد و رنج 
انسان و از دست دادن زندگی، مرگ و مير و آسيب هم قابل محاسبه نيست. به هر حال 
هزینه های برآورد شده تصادفات جاده ای در کشورهای آسيایی حدود 2 تا 5 درصد از 

توليد ناخالص داخلی است.
این چنين است که »توسعه حمل ونقل پایدار« به عنوان گزینه نهایي مطرح مي شود. در 
واقع، داشتن یک سيستم حمل ونقل پایدار فقط یک گزینه نيست، بلکه یک ضرورت 

براي حفظ کيفيت زندگي است.
کميسيون جهانی محيط زیست و توسعه، »توسعه پایدار« را چنين تعریف مي کند: 
»توسعه اي که در مواجهه با نيازهای حال حاضر به گونه ای برخورد کند که توانایی 

نسل هاي آینده براي برآوردن نيازهایشان را با محدودیت مواجه نسازد.«
در همين راستا نهاد CAI-Asia سيستم حمل ونقل پایدار را نيز چنين تعریف می کند: 
»مجموعه ای از فعاليت ها در زمينه حمل ونقل و نيز زیرساخت هاي مرتبط که نمي خواهد 
مسائل به حال خود رها شود تا بار آن و هزینه هاي ناشي از آن مسائل به دوش نسل هاي 
بعدي بيفتد و نسل هاي بعدي باشند که ناگزیر آنچه سازندگان کنوني یا بهره برداران از 
سيستم هاي )مشکل زای( فعلي باید مسئوليت هزینه هایش را بپذیرند )و اصاح کنند( 
را تحمل کرده و یا برای رفع آن هزینه کنند. منظور از این هزینه ها تنها خروجي هاي 
زیست محيطی نيست بلکه همچنين شامل تأثيرات اجتماعي و اقتصادي است که مسبب 

▲ خياباني در آمستردام که پنجاه سال پيش مملو از ترافيك خودروهاي شخصي بود 
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آن سيستم حمل ونقل )کنوني( است.«
مفهوم پایداری دارای سه مؤلفه اصلی اجتماعی، اقتصادی و زیست محيطی است. توسعه 
یک سيستم حمل ونقل پایدار با ساماندهي به فضای شهری شروع می شود. هدف اصلی 
کاما ساده است: کاهش تقاضا برای حمل ونقل با کاستن از تعداد سفرهاي شهري و 
کم کردن طول فواصل در این سفرها. ساماندهي فضای شهری به کاهش فاصله بين 
مکان ها و مردم کمک می کند و در نتيجه افراد، به ميزان کمتری در مسير و در سفر 
براي خرید محصوالت و خدمات خواهند بود. کاهش تقاضای حمل ونقل، استفاده از منابع 
کمياب را کاهش می دهد و تأثيرات منفی کمتری بر محيط زیست و اقتصاد وارد می کند. 
سيستم حمل ونقل باید یکپارچه و متعادل شود تا از ایجاد »شکاف حمل ونقل« جلوگيری 
کند. مفهوم »شکاف حمل ونقل« ابتدا توسط گابریل بوالدون عنوان شد. بوالدون مفهوم 
قابليت ذاتي سرویس را ارائه داد و قابليت هاي سرویس را برای تقاضا مقایسه کرد. 
به عنوان مثال، مکان هایی وجود دارد که مردم باید به آن سفر کنند، اما آن قدر دور است 
که امکان پياده رفتن به آنجا نيست و یا چنان نزدیک است که رفتن به آن با خودرو 

منطقي نيست.
در این نمونه، انواع دیگر حمل ونقل باید در دسترس باشند که کاربر قادر نگردد که از هر 
نوع افراطی - یعنی راه رفتن یا رانندگي استفاده کند. پر کردن شکاف حمل ونقل می تواند 
به ایجاد سيستم حمل ونقلي متوازن تر و یکپارچه تر کمک کند و می تواند طيف متنوعی 
از نيازهای سفر گروه های مختلف را تأمين کند. یک سيستم حمل ونقل پایدار همچنين 
مستلزم فراهم کردن ارائه خدمات متنوع، یکپارچه و متوازن است. نيازهای جابجایی 
گروه های مختلف به علت فاصله ای که آنها باید سفر کنند، هدف سفر، درآمد، سن، 
جنس، توانایی های جسمانی و غيره متفاوت است. طيف گسترده ای از خدمات ترانزیت 
عمومی )مسافررسانی عمومی( وجود دارد که هر یک دارای قابليت های مشخص برای 

رفع نيازهای مختلف هر یک ازاین گونه های متنوع سفر است. یک سيستم حمل ونقل 
پایدار همچنين نياز به فراهم کردن یک سيستم ترانزیت عمومی دارد که بتواند ارتباطات 

خوبی با مناطق عمده فعاليت برقرار کند.
داشته  بهينه  و  کارا  استفاده ای  کمياب  منابع  از  باید  پایدار  یک سيستم حمل ونقل 
باشد. این امر ممکن است از طریق ترویج مصرف بهينه سوخت و یا خودروهاي سبز، 
به اشتراک گذاری خودرو و تشویق به استفاده از حمل ونقل غير موتوری )پياده، دوچرخه 

و ...( به دست آید.
با ترویج حمل ونقل عمومی و نيز حمل و نقل غير موتوری، سيستم حمل ونقل هم برای 
ارائه دهندگان خدمات و هم براي کاربران این خدمات مقرون به صرفه تر می شود. هرچه 
کاربران کمتری از خودروهاي شخصی استفاده کنند، از ميزان تراکم ترافيک کاسته شده 

و تقاضا برای ساخت راه ها و خيابان های جدید کمتر می شود.
نيز  کاالها  جابجایي  شامل  بلکه  نيست،  افراد  جابجایي  مورد  در  فقط  حمل ونقل 
می شود. جابجایي کاال تقریبا 10 تا 18 درصد از سفرها در یک منطقه شهری را شامل 
مي شود که به دليل رشد اقتصادي و رشد جمعيت همواره در مناطق شهري رو به افزایش 
است. همچنين حمل ونقل بار شهري به طورمعمول 40 درصد آلودگي هواي ناشی از 

حمل و نقل شهری را توليد می کند.
یک نوع حمل ونقل براي توزیع کاال در شهرها با استفاده از کاميون های بزرگ صورت 
می گيرد که معمواًل ميزان گردش در شهر بيشتري هم نسبت به سایر خودروها دارند 
و عاوه بر این، در زمان های بارگيری و تخليه کاال در سطح شهر به تراکم ترافيکي 
زیادي دامن می زند. اگرچه این ایده واقع گرایانه نيست که از ورود این کاميون ها به شهر 
جلوگيري کرد، یک سيستم حمل ونقل پایدار با به حداقل رساندن ميزان عبور و مرور 
این چنين در شهر با استفاده از یکپارچه کردن سيستم حمل ونقل اپراتورهای توزیع از 
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طریق استفاده از فّناوری مبتنی بر وب و سيستم حمل ونقل هوشمند )ITS( می کوشد 
که از حجم گردش خودروهاي سنگين در شهر بکاهد.

از جنبه هاي دیگر استفاده بهينه از منابع کمياب در سيستم حمل ونقل پایدار، کاهش تراکم 
ترافيک و آلودگی هواست. برنامه CAI Asia اشاره می کند که بين یک سيستم حمل ونقل 
پایدار شهری و کاهش فقر رابطه مستقيمی وجود دارد. فقر در بسياری از کشورهای آسيا 
همچنان یک مسئله مهم است. در منطقه آسيا و اقيانوس آرام، 30 تا 35 درصد مردم در 
مناطق شهری در فقر زندگی می کنند؛ بنابراین، داشتن یک سيستم حمل ونقل پایدار برای 
آسيا بسيار مهم است، زیرا سطح فقر در منطقه را کاهش می دهد و باعث رشد اقتصادی 
همه شهروندان خواهد شد. دسترسی به حمل ونقل مقرون به صرفه برای همه، کليد بهبود 
سامت، آموزش و توانمندسازی اجتماعی است. دسترسی به حمل ونقل مقرون به صرفه 
برای همه این اطمينان را می تواند حاصل کند که هر کس بتواند در محل انتخاب خود کار 
کند. یک سيستم حمل ونقل پایدار نيز ممکن است به عنوان یک کاتاليزور در روند توسعه 
ایفای نقش کند. یک شهر با سيستم حمل ونقل پایدار به راحتی می تواند کسب وکارهای 
جدید و فعاليت های دیگر را جذب کند؛ بنابراین، مزایای داشتن یک سيستم حمل ونقل 
پایدار محدود به کاهش ترافيک و بهبود کيفيت هوا نيست، بلکه همچنين به کاهش فقر 

کمک می کند و شهرت اقتصادی را به ارمغان می آورد.
از بحث های ارائه شده در پاراگراف فوق می توان اظهار داشت که اهداف اصلی سيستم 

حمل ونقل پایدار عبارت اند از:
)i( کاهش تقاضای سفر به ویژه سفرهای با وسيله نقليه موتوری بوسيله کاهش کلی تعداد 

سفرها و طول سفر
)ii( استفاده بيشتر از شيوه های واقعا پایدار )به عنوان مثال پياده روی و دیگر حمل ونقل 

غير موتوري(
)iii( استفاده کارا از سيستم های موجود و کاهش استفاده از تمام منابع طبيعی، فيزیکی 

و مالی.
)iv( افزایش بهره وری انرژی و استانداردهای نشر گازهاي گلخانه ای توسط وسایل نقليه 

موتوری.
به این اهداف می توان از طریق اقدامات زیر دست یافت:

)1( بسامان کردن فضای شهری - برنامه ریزی برای کاربري زمين و یافتن راه حل بهتر 
برای پاسخگویی به نيازها از طریق اقدام در مناطق دیگر )2( ایجاد خدمات و فرصت های 
قابل دسترس توسط پياده روی و حمل ونقل بدون موتور )3( توسعه یک سيستم حمل ونقل 
متعادل یکپارچه که امکان سفرهاي شهري کارآمد را با استفاده ترکيبي از انواع گوناگون 
حمل ونقل تضمين می کند )4( استانداردهای فّناورانه )خودرو، سوخت، انتشار و غيره( و 
)5( بهبود کارایی در تدارکات و پشتيباني حمل ونقل شهری از طریق ساماندهی توزیع 

بار و تحویل خدمات.

اهمیت شاخص ها
در این مقاله اهميت داشتن یک سيستم حمل ونقل پایدار و برخی از اقداماتی که ممکن 
است برای دستيابی به اهداف حمل ونقل پایدار در نظر گرفته شود، مورد بحث قرار 
گرفته است. با این حال، فقط یادگيری در مورد اهميت و روش های دستيابی به یک 
سيستم حمل ونقل پایدار کافی نيست. برای تعيين اینکه آیا سيستم حمل ونقل به سوی 
پایداری پيش می رود یا نه، یک مکانيسم نياز است. هدف اصلی این مقاله این است که 
مجموعه ای از شاخص ها که برای ارزیابی پيشرفت در توسعه یک سيستم حمل ونقل 
پایدار شهری نياز است را پيشنهاد دهد. شاخص های پيشنهادی ممکن است منظورهاي 
مختلف دیگری را شامل شود از جمله: )i( معيار سنجش )ii( نظارت بر پيشرفت به سوی 
توسعه پایدار در طول زمان )iii( مقایسه بين شهرها )iv( ارزیابی اثربخشی سياست ها و 

اقدامات.
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برنامه ریزی و کنترل حمل ونقل. 1
● برنامه ریزی حمل ونقل در طرح جامع

● صاحيت )توانمندي( هيئت مسئول حمل ونقل
● مشارکت عمومي در روند برنامه ریزی

● تأمين مالي سيستم حمل ونقل
● مقرون به صرفه بودن سيستم حمل ونقل براي مردم

ساماندهي فضاي شهري. 2
● توسعه تراکم جمعيت و کاربري ترکيبي

● سيستم سلسله مراتبي راه ها
● موقعيت مدارس و دیگر اماکن

● راه های جانبي، پياده روها و راه دوچرخه رو
● جایگزیني نيازهاي سفر با دیگر ابزارها

ترانزیت عمومي )مسافررسانی عمومی(. 3
● پوشش متنوع، یکپارچه، متوازن و خوب خدمات ترانزیت عمومي

● دسترس بودن ترانزیت عمومي
● قابل اطمينان بودن ترانزیت عمومي

خودروهاي شخصي. 4
● استفاده از خودروي شخصي

ایمني و امنيت. 5
● ایمني سيستم حمل ونقل
● امنيت سيستم حمل ونقل

حمل ونقل بار شهري. 6
● عمليات حمل ونقل بار

محيط زیست. 7
● انتشار گازهاي گلخانه اي در سيستم حمل ونقل

هفت بخش مطالعاتی 
سيستم حمل و نقل پايدار

براي توفيق در اجراي یک سيستم حمل ونقل پایدار شهري الزم 
است که هم به صورت آشکار برنامه ای به این منظور در سيستم 
حمل ونقل شهري گنجانده شود و هم این برنامه در خال طرح 

جامع حمل ونقل شهري به گونه ای نظام مند اجرایي شود.
سيستم حمل ونقل پایدار شهري هفت بخش مطالعاتي شناخته شده 
کليدي دارد، که هر یک نيز شامل زیر بخش هایی است. این که 
این بخش ها چه موضوعات و اهميتي دارد، ماحظات خط مشی 
پایدار  حمل ونقل  توسعه  ترویج  براي  شده  درخواست  )پالسي( 
از جمله  این سيستم  پيشرفت در  براي سنجش  و شاخص هایي 

مباحث موردنظر این مقاله است.
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▲ دسترسي اقشار خاص به حمل و نقل همگاني در بارسلونا  40
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شاخص هاي ارزیابي پیشرفت در توسعه سیستم 
حمل ونقل پایدار شهري

1  برنامه ریزي و کنترل حمل ونقل

1-1 برنامه ریزي حمل ونقل در طرح جامع

موضوع و اهميت
طرح جامع یک برنامه بلندمدت است که چشم انداز، اهداف اصلي و اهداف بخشي را 
مشخص می کند و نيز رویکردهایی که یک شهر می تواند برای رسيدن به این اهداف به 

کار بندد را تشریح می کند.
همان طور که خدمات حمل ونقل جزء کليدی مرتبط با کيفيت زندگی است، بهبود کيفيت 
زندگی بدون بهبود سيستم حمل ونقل امکان پذیر نيست. طرح جامع باید برنامه ریزی 
حمل ونقل را به اندازه کافی در نظر بگيرد. باید مسيری را که در آن سيستم حمل ونقل 
توسعه یابد، ذکر کند، نيازهای حمل ونقل آینده را شناسایی کند و بر اساس آن، برنامه های 
توسعه پایدار حمل ونقل )کوتاه مدت، متوسط   و بلندمدت( که شهر ممکن است برای 

پاسخگویی به این نيازها به اجرا گذارد را در نظر بگيرد.
اگر برنامه ریزی حمل ونقل به خوبی در برنامه جامع دیده نشود، این به طورکلی بدان 
معناست که شهر هيچ برنامه منسجمي برای سيستم حمل ونقل ندارد و در طوالنی مدت، 

سيستم حمل ونقل بدون هيچ گونه هدفی کلی توسعه خواهد یافت.

هدف

برنامه ریزی حمل ونقل در برنامه جامع نشان دهنده اهداف اصلي و اهداف بخشي و 
رویکردهای توسعه یک سيستم حمل ونقل پایدار است.

اقدامات و خط مشی های پيشنهادی:
●  شناسایی نيازهای حمل ونقل آینده در شهر با استفاده از داده های جمعيت شناسی و 

سایر اطاعات اقتصادی و اجتماعی به طور منظم
●  گنجاندن موارد توسعه حمل ونقل پایدار در برنامه جامع مانند ترانزیت عمومی، شبکه 

پياده رو برای عابران پياده و خطوط دوچرخه رو

شاخص های پيشنهادی:
● وجود توجه کافی به مسيرهای راهبرد آینده توسعه حمل ونقل در طرح جامع

● موجود بودن برنامه های توسعه پایدار حمل ونقل، سياست ها و پروژه ها موجود در طرح 
جامع

2-1 صالحیت )توانمندی( مسئوالن امر حمل ونقل
مقامات حمل ونقل باید توانمندي و منابع انساني الزم برای ارزیابی تقاضای حمل ونقل در 
آینده را داشته باشند و تصميمات  سياستی مناسب که ممکن است برای پاسخگویی به 

تقاضاهای فعلي و آینده موثر باشد را در نظر بگيرند.
همچنين مهم است که اقدامات آنها در قالب سيستم حمل ونقل پایدار شهری پاسخگوي 
نيازهاي مردم باشد. اغلب دیده می شود مقامات حمل ونقل، کارکنان باتجربه و متخصصي 
که قادر به سنجش تقاضاهاي حمل ونقل شهري باشند و نيز بتوانند نيازهای مردمي در 
این خصوص را تشخيص داده و اقدامات سياستی جایگزین و مناسب را طرح ریزی کنند، 

در اختيار ندارند.
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سایر  با  مشارکت  و  برای همکاری  سازمانی  سازوکار  که یک  است  نياز  همچنين 
سازمان های مرتبط با توسعه شهر از جمله ارگان های مربوطه دولتی وجود داشته باشد.

هدف
مسئوالن امر حمل ونقل دارای تعداد الزم از متخصصان واجد شرایط شود که تجربه و 
تخصص الزم را داشته باشند تا یک سيستم حمل ونقل با کيفيت و ایمن که نيازهای 

حمل ونقل همه کاربران را برآورده کند را طرح ریزی و اجرا کنند.

اقدامات و خط مشی های پيشنهادی:
● فراهم کردن توانایی دسترسی به تعداد موردنياز از کارکنان حرفه ای و سایر نيروها.

شاخص های پيشنهادی:
● تعداد پرسنل واجد شرایط برای اجرای سيستم حمل ونقل و تعداد پرسنل مجرب مورد 

نياز در سيستم حمل ونقل.

3-1 مشارکت عمومی در روند برنامه ریزی
موضوع و اهميت

از آنجا که برنامه ریزان دارای پيشينه و تجربه حرفه ای در برنامه ریزی هستند، اغلب اعتقاد 
دارند که آنها قادر به در نظر گرفتن و تصميم گيری بهترین گزینه هستند و می توانند 
نيازهای واقعی مردم را برآورده کنند. با این وجود، حتی اگر برنامه ریزان دارای تجربه 
در برنامه ریزی باشند، آنها نمی توانند لزوما نيازهای خاص حمل ونقل محلی را تشخيص 
دهند. به همين دليل است که مشارکت عمومی در هر نوع از فرایند برنامه ریزی بسيار 
مهم است، زیرا این احتمال را افزایش می دهد که اقدامات انجام شده یا خدماتی که توسط 

سازمان های دولتی ارائه می شود، به اندازه کافی نيازهای عمومی را منعکس خواهد کرد.

سه دليل اصلی مشارکت عمومی وجود دارد. اوال مشارکت همه ذینفعان از جمله عموم 
مردم برای ارتقای کيفی در برنامه ریزی و تصميم گيری ضروری است. دوم، مشارکت 
عمومی در برنامه ریزی می تواند از تخریب های زیست محيطی در انجام پروژه ها بکاهد. 
سوم، عنصر اصلی هر سيستم حمل ونقل، کاربران آن است. مشارکت مردم در فرآیند 
تصميم گيری فرصتی بهتر برای تعيين نيازهای عموم مردم به خصوص گروه غير ذی نفع 
فراهم می کند. اگر این گروه ها درگير نباشند، یک پاي برابري اجتماعی ممکن است 

بلنگد..

هدف
حضور یک رویکرد مشارکتی در فرایند برنامه ریزی با استفاده از رویکرد پایين به باال که 

در آن به زاویه نگاه هر شرکت کننده اهميت داده می شود.

اقدامات و خط مشی های پيشنهادی:
● تعليم کارکنان حرفه ای در خصوص رویکردهای مشارکت در برنامه ریزی و توسعه

● آموزش کارکنان حرفه ای در التزام به مشارکت و مشاوره عمومی
● شموليت مشارکت ذینفعان در فرایند برنامه ریزی

● ایجاد مکانيسمی برای مشارکت عمومی
● ایجاد یک سازوکار سازمانی برای مشورت با تمام ارگان های مربوطه

شاخص های پيشنهادی:
● شناسایي رسمي و به کاربستن مشارکت عمومی در روند برنامه ریزی و ارائه خدمات

● در دسترس بودن نيروی انساني آموزش یافته در رویکردهاي مشارکتی به برنامه ریزی 
و توسعه
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4-1 تأمین مالی برای سیستم حمل ونقل
موضوع و اهميت

تأمين مالی یک موضوع کليدی برای توسعه یک سيستم حمل ونقل شهری در 
کشورهاي در حال توسعه است. یک شهر نياز به کمک مالی مناسب برای توسعه، 
مدیریت و نگهداری سيستم حمل ونقل و اجرای پروژه های آینده دارد. به طور سنتی، 
منابع بودجه، منبع اصلی تأمين مالی برای توسعه حمل ونقل هستند. اغلب هزینه های 
مورد نياز برای توسعه سيستم های حمل ونقل عمومی و تأمين امکانات زیربنایی و یا 
ارتقاء امکانات موجود در دسترس نيست. برای نگهداری امکانات مورد نياز هم موضوع 
بر همين منوال است. در غياب بودجه کافی از منابع سنتی، نياز به جمع آوری منابع اضافی 

از جایگزین های موجود شکل می گيرد.

هدف
در دسترس بودن منابع مالی برای ارتقاء و جایگزینی سيستم های حمل ونقل موجود و 
اجرای پروژه های حمل ونقلی آینده برای برآورده کردن نيازهای حمل ونقل حال و آینده.

اقدامات و خط مشی های پيشنهادی:
● در نظر بگيرید که اجرای طرح های بزرگ حمل و نقل ارزش اراضی همجوارش را 
باال می برد و این پتانسيلی است برای تأمين مالی پروژه )از جمله اخذ ماليات بيشتر از 

 )Land Value Capture Tax-مالکان آن اراضی
● منابع مالی جایگزین مانند افزایش ماليات بر سوخت و بنزین و نيز هزینه شماره گذاری 
خودرو، افزایش عوارض راه و یا فروش اوراق قرضه را در نظر بگيرید اگر بودجه موجود 

برای پاسخگویی به نيازها کافی نباشد.

● پروژه های حمل ونقل عمومی را با استفاده از یارانه های غير همتراز اجرا کنيد. لزومي 
ندارد همه اقشار از ضعيف و غني به یک نگاه در پروژه های حمل ونقل دیده شوند.

● بخش خصوصی را در تحویل خدمات حمل ونقل در مقياس وسيع تری درگير کنيد.
● پروژه های توسعۀ حمل ونقل پایدار را از طریق تأمين مالی بين المللی از مکانيسم های 
 LCDF، GEF، CTF( .مختلف تأمين مالی مرتبط با کاهش نشر کربن در نظر بگيرید

و غيره.(

شاخص های پيشنهادی:
● درصد نياز مالی پروژه که موجود نيست و باید تأمين شود.

● تأمين منابع در دسترس از بخش خصوصی.
● مکانيسم تأمين مالی نوآورانه از جمله مکانيسم تأمين مالی کم کربن 

 ● در دسترس بودن حمایت مالی از سوی دولت مرکزی.

5-1 مقرون به صرفه بودن خدمات حمل ونقل براي مردم و شهر
موضوع و اهميت

برای اینکه مردم قادر به استفاده از سيستم حمل ونقل برای دیدار با دیگر افراد و دسترسی 
به کار و خدمات و کاال باشند، خدمات حمل ونقل باید برای مردم مقرون به صرفه باشد. 
هزینه حمل ونقل کاربران برای موفقيت و پایداری یک سيستم حمل ونقل بسيار مهم 
است. گروه مسکيت که هدف آن کمک به مردم در درک و مدیریت امور مالی شخصی 
است، نشان می دهد که بودجه ایده آل برای حمل ونقل برای یک فرد، درصدي از درآمد 

کل این فرد است.
برای ایجاد سيستم حمل ونقل قابل دوام از لحاظ اقتصادی و اجتماعی، شهر باید تعيين 
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کند که چه ساخت و عملياتي در این حوزه براي شهر مقدور است و عموم مردم تا چه 
ميزان هزینه کرد براي این خدمات برایشان به صرفه است. اگر مردم مجبور باشند بيش 
از 15 تا 20 درصد از کل درآمد خود را در حمل ونقل صرف کنند، استفاده از خدمات 
حمل ونقل ممکن است برای مردم سنگين باشد و پس از آن، بر رفاه آنها تأثير منفی 

خواهد گذاشت.
اهداف

درصد کل درآمد که مردم برای استفاده از سيستم حمل ونقل صرف می کنند باید کمتر 
از 15 تا 20 درصد باشد؛ هزینه سفر با استفاده از حمل ونقل عمومی باید بسيار کمتر از 

هزینه استفاده از حمل ونقل شخصی باشد.

اقدامات و خط مشی های پيشنهادی:
● گزینه های گوناگونی برای کارآمدی عمليات حمل ونقل عمومی و سایر وسایل را در 
نظر بگيرید، به طوری که هزینه استفاده از خدمات حمل ونقل عمومی بسيار پایين تر از 

استفاده از حمل ونقل خصوصی باشد
● تنظيم کردن قيمت خدمات حمل ونقل

● قيمت گذاری نوآورانه خدمات حمل ونقل برای افزایش ترانزیت عمومی افزایش دهيد
● در نظر بگيرید که یارانه ها را به گروه هایی از افراد با نيازهای ویژه اختصاص دهيد

 ● افزایش هزینه استفاده از وسيله نقليه شخصی با افزایش ماليات بر سوخت، هزینه 
پارکينگ، هزینه های عوارض جاده ای و غيره

شاخص های پيشنهادی:
 ● درصد درآمدي از مردم که آنها در حمل ونقل صرف می کنند

● هزینه سفر با استفاده از ترانزیت عمومی )هزینه / کيلومتر(

● هزینه ترانزیت عمومی )مسافررسانی عمومی( شهر شما در مقایسه با هزینه حمل ونقل 
عمومی با شهرهای قابل مقایسه )درصد هزینه ترانزیت عمومی شهرهای مختلف(

2 سازمان دهی فضای شهری و جایگزینی نیازهای سفر 
به وسیله سایر ابزارها

1-2 تراکم جمعیتي و کاربري ترکیبي زمین
موضوع و اهميت

یکی از اهداف اصلی حمل ونقل پایدار کاهش تقاضای سفر )از طریق کاهش تعداد 
سفر و طول سفر(، به ویژه آن دسته از سفرهایي که با وسایل نقليه موتوري صورت 
می گيرد، است. توسعه های راه و خيابان در یک شهر، بر طول سفر و تعداد سفرهایی که 
شهروندان شهر باید برای ماقات با همدیگر، و دسترسی به کاالها، فرصت ها و خدمات 
طی کنند، تأثير می گذارد. سازمان فضای شهری می تواند به طور گسترده در مدیریت 
تقاضای سفر کمک کند. طول سفر و تعداد سفرهای انجام شده در یک شهر پراکنده بي 
دروپيکر با تراکم جمعيتي کم و بدون مرز رشد آمایشی، بسيار بيشتر از یک شهر است 
که جمع وجور، با مناطقي که داراي کاربری های ترکيبي و برخی از شکل های محدودیت 

رشد آمایشی باشد.

در اولين نوع توسعه )در شهرهاي بي دروپيکر(، ساکنان شهر به وسایل نقليه شخصی 
خود برای جابجایي وابستگی بسيار دارند، درحالی که در نوع دوم شهرها )شهرهاي 
جمع وجور با حساب وکتاب( ساکنان شهر ممکن است نيازی به وابستگی به خودروي 
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شخصی خود نداشته باشند، زیرا اکثر مقاصد را ممکن است با پياده روی یا دیگر انواع 
وسایل حمل ونقل غير موتوري در دسترس ببينند.

توسعه متراکم و جمع جور سبب می شود که نه تنها سيستم ترانزیت عمومي، مسيرهاي 
کمتري را پوشش دهد که به نسبت، به درصد شهروندان بيشتري خدمات ارائه دهد.

توسعه متراکم و جمع جور و کاربري ترکيبي )که انواع گوناگون کاربری ها را در یک 
منطقه جمع می کند( همچنين موجب افزایش امکان سفرهاي زنجيره ای با منظورهای 

مختلف می شود. این همچنين سرانه ميزان کل سفر براي هر نفر را کاهش می دهد.
توسعه متراکم و جمع جور و کاربری های ترکيبي اراضي شهري کليدهاي شکل دهنده 
به جوامع )گروه های اجتماعي( است. جوامع )گروه های اجتماعي( قابل زیست، کيفيت 
زندگی را بهبود می بخشد، زیرا پياده روی و دوچرخه سواری، آنها را سالم تر می کند. این 
باعث کاهش کل کيلومترهاي طي شده با وسيله نقليه می شود و کاهش ترافيک و 
آلودگی هوا را به همراه دارد. این ميزان زمانی که افراد برای سفر به کار یا سایر اهداف در 
مسير طي می کنند را کاهش می دهد. مردم می توانند زمان صرفه جویی شده را با خانواده 
خود و یا برای اهداف تفریحی سپري کنند. مردم می توانند با همسایگان خود بيشتر 
ارتباط برقرار کنند و به یکدیگر کمک کنند. این باعث پر جنب وجوش تر شدن شهر شده 

و انسجام اجتماعی را در ميان ساکنانش افزایش می دهد.

هدف
خط مشی برنامه ریزی کاربري اراضي بتواند تراکم جمعيت و کاربری های ترکيبي را ترویج 

دهد.

اقدامات و خط مشی پيشنهادی:

● شکل دادن به یک نقشه  ناحيه بندي شده برای افزایش مناطق متراکم و کاربري 
ترکيبي و کاهش تعداد توسعه ساخت  و سازهای کم تراکم در شهر

● برجسته سازی یک حد آمایش برای شهر به منظور جلوگيری از گسترش بي دروپيکر 
شهر

● ایجاد انگيزه برای توسعه دهندگان برای شکل دادن به تراکم و توسعه کاربري ترکيبي
● افزایش ماليات بر اماکی با ساخت وسازهای کم تراکم به عنوان یک ضد تشویق که 

مردم از زندگی در چنين ساخت وسازهایی استقبال نکنند
● ترتيب دادن کارزارهاي تبليغاتي در رسانه های جمعی و رسانه های اجتماعی برای نشان 

دادن مزایای زندگی در ساخت وسازهای متراکم و کاربری های ترکيبي
● فراهم آوردن امکانات رفاهي در قياس با مناطق کم تراکم برای ایجاد جذابيت بيشتر

شاخص های پيشنهادی:
● وجود سياست هایی براي ترویج ساخت وسازهای تراکم باال و کاربري ترکيبي زمين

● تراکم جمعيتِی ساخت و ساز )افراد/ هکتار(
● درصد محدوده تعيين شده برای ساخت وسازهای تراکم باال و کاربري ترکيبي

2-2 سیستم طبقه بندی و سلسله مراتبی جاده ای
موضوع و اهميت

عملکرد اصلی جاده های شهری عبارت است از فراهم کردن دسترسی، جریان دادن عبور 
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و مرور محلی و از آن طریق روان سازی ترافيک و نيز بهبود محيطی. الزم نيست که 
یک مسير خاص تمام این عملکردها را اجرایی کند. بسته به نوع مأموریتی که یک جاده 
برای آن شکل گرفته است، جاده ها سلسله مراتبی دارند که برای نمونه جاده های محله ای، 
جاده های کلکتور )جمع آورنده( و جاده های آئورت را می توان نام برد. به عنوان مثال، برخی 
از انواع جاده ها برای دسترسی احداث  شده اند که جاده های درون محات از این  دست 
هستند اما برخی از جاده ها برای جابجایی طراحی شده اند؛ مانند آئورت ها یا بزرگراه ها که 
این گونه اند. به منظور ایجاد جاده ها به گونه ای که ایمن و کارآمد باشند، جاده ها باید با توجه 
به عملکرد اصلی آنها و طبقه بندی شان در سلسله مراتب سيستم های جاده ای طراحی 
شوند؛ بنابراین قبل از طراحی یک جاده، برنامه ریزان و مهندسان باید ابتدا هدف را تعيين 

کنند که آن جاده به چه کاری می آید و بر این اساس، آن جاده  را طراحی کنند.

اهداف
ميزان مورد نيازی از تعداد جاده ها و نوع جاده ها را فراهم کنيد به گونه ای که سطح 
قابل قبول خدمات جاده ای را با توجه به تقاضای مسافرت، نوع سفرهای درون شهری، 

تراکم جمعيت و طبقه بندی جاده ها حفظ کند.

اقدامات و خط مشی پيشنهادی:
● یک سيستم سلسله مراتب جاده ای پایه گذاری کنيد و مطابق آن جاده ها را طبقه بندی 

کنيد.
● جاده های موجود را اگر الزم است مطابق سيستم طبقه بندی جدید بازطراحی و اصاح 

کنيد.
● اطمينان حاصل کنيد که جاده ها در خدمت هدفی قرار می گيرند که در این طبقه بندی 
بر آن مأموریت یافته اند. این کار را با استفاده از حذف تقاضاهای عبور و مرور که این جاده 

را نسبت به هدف اصلی اش به چالش می کشد انجام دهيد.

● فراهم آوردن مبلمان خيابانی و روشنایی متناسب با کارکرد و رده طبقه بندی جاده

شاخص های پيشنهادی:
● سطح خدمات جاده ها

● طبقه بندی جاده ها با توجه به هدف اصلی آنها
● عملکرد جاده ها طبق رده طبقه بندی آنها

● عدم وجود ترافيک در جاده های اقامتی و فرعی

3-2 محل تحصیل و امکانات دیگر
موضوع و اهميت

در ساعات پيک، سفرهای مدرسه بخش بزرگی از تمام سفرها را تشکيل می دهد. 
اگرچه، تعداد سفرهای مدرسه را نمی توان کاهش داد، طول سفر مدرسه و تعداد سفرهای 
مدرسه ای که توسط انواع موتوری انجام می گيرد را می توان از طریق توزیع مکاني مناسب 
مدارس در سراسر شهر کاهش داد. با این حال، تعداد مناسب مدارس ابتدایی باید در هر 

محل قرار گيرد.
اگر هر منطقه مسکونی در یک شهر، مدارس ابتدایی باکيفيتی را فراهم کند که بتواند 
به بچه مدرسه ای های این منطقه را سرویس دهد و یا اگر سياست هایی ازاین دست که 
کودکان تنها اجازه حضور در مدارس در محل زندگي خود را داشته باشند، سفرهای 
مدرسه به طور مساوی توزیع می شود و در سراسر شهر ایجاد فشار کمتري بر سيستم 
حمل ونقل عمومی وارد می شود. دانش آموزان کاس های عالی ممکن است در مدارس 

دیگر در بخش های مختلف شهر حضور داشته باشند.

هدف
کودکان در مدارس محله خود تحصيل کنند و هر منطقه دارای مغازه ها و امکانات الزم 
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برای تأمين نياز روزانه و عمومی شهروندان باشد است.

اقدامات و خط مشی های قابل توجه:
● مدارس با کيفيت عمومي در هر محله ای به گونه ای ایجاد شود که توان حمایت از 

بچه مدرسه ای های همان منطقه را داشته باشد.
● حفظ کيفيت و استاندارد مشترک برای مدارس به طوری که والدین در فرستادن 

فرزندان خود در مدارس محله دغدغه ای نداشته باشند.
● سياست هایی را ایجاد کنيد که والدین تنها مجاز باشند کودکان خود را به مدارس 

محله خود بفرستند.
● ارائه فروشگاه ها و تسهياتی که ضروریات روزانه مردم را در هر محل فراهم می کند.

شاخص های پيشنهادی:
● فاصله متوسط تا دبستان و دبيرستان

● درصد کودکانی که در مدارس محله های خود حضور دارند
● درصدي از کودکان که پياده یا با وسيله اي غير از وسایل نقليه موتوري به مدرسه 

می روند
● درصد افرادی که پياده یا با استفاده از وسایل نقليه غير موتوري به نقاط ضروري روزانه 

ارائه خدمات دسترسي دارند

4-2 پیاده روها، راه های پیاده و خطوط دوچرخه
موضوع و اهميت

یکی از اهداف اصلی سيستم حمل ونقل پایدار این است که تعداد سفرها و طول سفرهایي 
که به وسيله انواع وسایل نقليه موتوری صورت می گيرد را کاهش دهد. اگر پياده روها و یا 
مسيرراههاي دوچرخه سواری خوب برای پياده روی یا دوچرخه سواری وجود نداشته باشد، 

پيشرفت های فراوان در برنامه ریزی تراکم جمعيت و کاربري ترکيبي زمين دردي را دوا 
نخواهد کرد. عاوه بر برنامه ریزی تراکم جمعيت و کاربري ترکيبي زمين، زیرساخت ها و 
امکانات ایمن و راحت مانند پياده رو )sidewalk(، پياده راه )pedestrian ways( و مسير/ راه 

دوچرخه سواری برای افزایش پياده روی و سفر غير-موتوري الزم است.
شهرهای دوستدار خودرو جوري طراحی شده اند که اولویت را به خودروها می دهند. در 
چنين شهرهایي ایمنی عابران پياده و افرادی که با غير از وسایل نقليه موتوري سفر 
می کنند، با دشواری های فراوان مواجه است. این مردم را از اینکه پياده بروند و یا با 
دوچرخه بر حذر می دارد. به دالیل ایمنی مردم مجبور می شوند به وسایل نقليه شخصی 

روی آورند.
برای کاهش تعداد سفرهای ساخته شده توسط وسایل نقليه شخصی، شهرها باید با تمرکز 
بر طراحی فضای شهری برای مردم و نه وسایل نقليه طراحی شوند. زیرساخت های 
حمل ونقل و تسهيات باید با موردتوجه قرار دادن مردم و نه وسایل نقليه طراحی شود. 
این باعث تشویق مردم به پياده رفتن و استفاده از سایر وسایل نقليه غير موتوري می شود 

و تعداد مسافرت هایی که با وسایل نقليه موتوری شخصی انجام می گيرد، کاهش یابد.

شاخص های پيشنهادی:
● طول مسير راه پياده

 ● سطح خدمات در پياده رو در مناطق فعاليت اصلی
● سهم پياده روی و دیگر انواع غير موتوري

●کيفيت و زیبایي ظاهري پياده رو، پياده راه و مبلمان شهري آنها
 ● قابليت اتصال بين مناطق فعاليت اصلی توسط پياده رو و پياده راه های عابر پياده

● قابليت اتصال بين مکان های مهم از طریق راه های دوچرخه سواری
● در دسترس بودن غرفه های امن دوچرخه
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5-2 جایگزین کردن نیازهاي سفر با دیگر ابزارها
موضوع و اهميت

سفر در بسياري موارد یک تقاضای ثانویه است و به همين ترتيب نياز به سفر تا حدی 
می تواند با سایر وسایل جایگزین شود. استفاده از فناوری اطاعات و ارتباطات می تواند 
نقش مهمی در این امر داشته باشد. در واقع چنين برنامه هایی تا حدی ضرورت سفر 
شهری را کاهش داده اند. استفاده بيشتر از خدمات اینترنت در ارائه خدمات عمومی 
می تواند نياز به سفر به بسياري از دفاتر را برای دریافت این خدمات کاهش دهد. بخش 
دولتی و خصوصی می تواند از مدیریت الکترونيکی و تجارت الکترونيک برای ارائه خدمات 

پرتعدادي استفاده کند و بنابراین نياز به سفر برای دریافت این خدمات را کاهش دهد.

شاخص های پيشنهادی:
● نسبت نيروی کار بر دورکاري و برنامه کار از خانه

● شاخص های بهره برداری از دولت الکترونيکی و تجارت الکترونيک
● تعداد خدماتی که از طریق اینترنت و سایر وسایلی که به هيچ سفر واقعی نيازی ندارند، 

در دسترس هستند
 ● کاربرد خدمات تحویل پستی به خریدار

3. ترانزیت عمومی )مسافررسانی عمومی(
1-3. خدمات ترانزیت عمومی متنوع، یکپارچه، متعادل و با پوشش 

فراگیر
مسائل و اهميت

در دسترس بودن طيف وسيعی از انواع خدمات حمل ونقل عمومی یک عنصر اصلی 
در ایجاد و توسعه یک سيستم حمل ونقل پایدار است. حمل ونقل عمومی در مقایسه 
با حمل ونقل خصوصی از لحاظ مصرف انرژی و استفاده از فضای جاده ای و نيز هزینه 
مصرف کننده و نشر گازهای گلخانه ای کاما بهينه است. اکثر نيازهای عبور و مرور مردم 
یک شهر با استفاده از حمل ونقل همگانی قابل برآورده شدن به طور بهينه و مؤثر است. با 

این حال، تقاضای مسافرتی شهروندان بر اساس درآمد، مقصد سفر و فاصله ای که برای 
سفر نياز دارند طی کنند، متفاوت است. بنابراین، فقط داشتن یک نوع خدمات حمل ونقل 
عمومی کافی نيست زیرا نمی تواند به نيازهای حمل ونقل هر کس و برای همه اهداف 
مناسب باشد. یک سيستم حمل ونقل عمومی متوازن برای راضی نگه داشتن تقاضاهای 

روش های مختلف حمل ونقل اهميت دارد.
برای اطمينان از متوازن بودن حمل ونقل عمومی، شهرها می توانند خدمات مسافری ریلی 
را برای مسيرهای طوالنی شهر تدارک ببينند و برای کسانيکه مسيرهای کمی کوتاه تری 
دارند یا کم درآمدتر هستند و یا خواست های خاص دارند سيستم حمل ونقل اتوبوسی 
را توسعه دهند. ارائه روش های حمل ونقلی متناسب، در دسترس بودن و تناوب زمانی 
مناسب ارائه خدمات با هر یک از روش های مختلف حمل ونقل عمومی برای توسعه این 

سيستم متوازن اهميت دارد.
عاوه بر این، برای ایجاد خدمات حمل ونقل به طوری که متنوع و متوازن باشد، باید آن را 
در سه سطح شامل سيستم عملياتی، فيزیکی و نهادی باهم یکپارچه کرد. ادغام عملياتی 
شامل هماهنگی مسيرها، برنامه های زمانی و تناوب رفت وآمدها می شود. ادغام فيزیکی با 
انتقال بين سيستم های حمل ونقل مؤثرتر رخ می دهد. یکپارچگی نهادی دارای جنبه های 
مختلف است. یکی از جنبه های رایج، استفاده از یک سيستم خرید بليت مشترک و 
مقررات تخفيف یا انتقال رایگان بين روش های مختلف حمل ونقل است. یکپارچگی 
ازنقطه نظر کاربر هم کارایی را بيشتر می کند به این سبب که این امر کاهش دهنده صرف 
وقتی است که آنها نياز دارند طی کنند تا )مرحله بعدی مسيرشان از مبدأ به مقصد را با( 

انتقال راحت تر و امن تری مابين انواع مختلف حمل ونقل شهری به سرانجام برسانند.
یکپارچگی همچنين اجازه می دهد تا برنامه ریزی بهتری )برای انتخاِب( مسير صورت 
بين  هماهنگی  عدم  دليل  به  حمل ونقل،  سيستم  یکپارچگی  حال،  این  با  بگيرد. 
ارائه دهندگان خدمات انواع مختلف حمل ونقل ناشی از موانع سازمانی، حقوقی و مالی در 

شهرهای در حال توسعه رایج نيست.
پوشش حمل ونقل عمومی باید به بسياری از بخش های شهر گسترش یابد و تا آنجا که 
امکان دارد در دسترس کاربران بيشتری باشد. یک سيستم متنوع، متوازن و یکپارچه که 
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نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

49 شماره پنجم | اسفند 97 



پوشش خوبی در سراسر شهر دارد این ظرفيت را نيز در خود خواهد داشت که تعداد 
کاربران سيستم حمل ونقل را به حداکثر ممکن برساند.

هدف
توسعه یک حمل ونقل عمومی متنوع و متمرکز و یکپارچه عمومی که پوشش خوبی 

برای ارائه خدمات به مناطق و مردم تا حد امکان.

اقدامات و خط مشی پيشنهادی:
● یک سيستم ترانزیت عمومی )مسافررسانی عمومی( متنوع و متناسب و منطبق با 

نيازهای حمل ونقلی همه افراد در شهر را اجرا کنيد
● هماهنگی بين اپراتورهای خدمات حمل ونقل را افزایش دهيد تا به لحاظ فيزیکی، 
عملياتی و سيستم فروش بليت یک سيستم ترانزیت عمومی )مسافررسانی( یکپارچه 

شکل بگيرد.
● ساخت زیرساخت ها و امکانات الزم برای گسترش پوشش سيستم حمل ونقل در 

شهر.
 انگيزه الزم را برای اپراتورهای خدمات حمل ونقل فراهم کنيد تا به ارائه خدمات در 

مسيرهای نه چندان سودمند هم دست زنند.
● اولویت دادن به انواع مسافررسانی عمومی جاده ای به جای سایر انواع حمل ونقل 

به ویژه اتومبيل ها.
● مراکز عمده فعاليت های شهری و مکان های کاری را با استفاده از ترانزیت عمومی 

به آسانی قابل دسترس سازید
شاخص های پيشنهادی:

● سهم ترانزیت عمومی )با انواع خدمات مختلف(
● یکپارچگی خدمات ترانزیت عمومی

● وجود یک سيستم معمول خرید بليت
● درصد سطح شهر به لحاظ تحت پوشش خدمات ترانزیت عمومی

● درصد جمعيت تحت پوشش خدمات ترانزیت عمومی
2-3 کیفیت ترانزیت عمومی

مسائل و اهميت
کيفيت خدمات مهم ترین جنبه ترانزیت عمومی )مسافررسانی عمومی( برای جذب مردم 

است. این بستگی دارد به:
)i( قابل اطمينان بودن ترانزیت عمومی.

)ii( زماني که فرد با استفاده از ترانزیت عمومي به یک محل برسد، در مقایسه بازمانی 
که با استفاده از وسيله نقليه شخصی و یا دیگر انواع اصلی حمل ونقل این مسير را طی 

می کند.
)iii( در دسترس بودن صندلی ها، تعداد افراد داخل اتوبوس یا قطار در واحد سطح، طراحی 
صندلی ها و امکانات موجود برای افراد ایستاده، تميز بودن، درجه حرارت و همچنين 

کيفيت هوای داخل مسافررسان عمومی.
اجرای سروقت زمان بندی حضور در ایستگاه ها یکي از عواملي است که قابل اطمينان 

بودن را مشخص می کند.
سروقت بودن به ویژه در ساعات اوج رفت وآمد صبحگاهی که مردم در حال رفتن 
به محل کار هستند، بسيار مهم است. اگر قطار یا اتوبوس در زمان مقرر در جدول 
زمان بندی ورودی به ایستگاه نرسد، مسافران از گزینه های دیگر از جمله وسایل نقليه 

شخصی استفاده خواهند کرد.
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► سهم انواع مختلف حمل و نقل 
شهري در شهرهاي باالي یك ميليون 
نفر به لحاظ کمترین ميزان استفاده از 

خودروي شخصي
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قابليت اطمينان نامناسب، تأثيری منفی بر زمان انتظار مسافران و عامل پر شدن 
صندلی های سرویس )load factor( می گذارد که از جمله عوامل تعيين کننده در کيفيت 
خدمات ترانزیت عمومی است. قابليت اطمينان ضعيف به سبب سروقت نرسيدن 

مسافررسان عمومی ناشی از عوامل زیر می تواند باشد: 
)i( اعزام و توزیع نامناسب ناوگان در مسير موردنظر

)ii( تراکم ترافيک در مسير
)iii( عدم وجود آگاهی رانندگان برای رعایت برنامه زمان بندی

هدف
کيفيت خدمات حمل ونقل مورد رضایت کاربران باشد و قابل رقابت با سایر روش های 

جایگزین جابجایی و سفرهای شهری.

اقدامات و خط مشی های قابل توجه:
● زمان سپری شده در سفر شهری و سطح خدمات در انواع مسافررسانی عمومی 

قابل مقایسه با انواع جایگزین به ویژه سفر با خودروی شخصی باشد
● مشورت کردن با اپراتورهای حمل ونقل شهری قبل از انجام تغييرات در مسيرهای 

ترانزیت و برنامه ریزی های نو
● بهبود کيفيت خدمات حمل ونقل برای برآوردن انتظارات اکثریت کسانيکه از آنان 

استفاده می کنند
● ارائه انگيزه برای اپراتورهای حمل ونقل عمومی برای به اجرا درآوردن یک سرویس 

انتخابی قابل اعتماد برای مسافرانش
● جریمه کردن یا سلب صاحيت از اپراتورهای حمل ونقل اگر آنها در فراهم کردن یک 

خدمت قابل اطمينان و با کيفيت در یک شکل منظم و قاعده مند موفق نباشند

شاخص های پيشنهادی عبارت اند از:

· عملکرد سروقت
· مدت زمان انتظار بيش ازحد )نسبت مسافرانی که بيش از زمان ميانگين انتظار در انتظار 

ماندند(
· سطح خدمات روی وسيله نقليه )عامل خالی نماندن زیاد صندلی ها، در دسترس بودن 

صندلی، سطح سکوی سوار و پياده شدن از وسيله(
· هزینه خدمات

· شرایط زیست محيطی )وسيله نقليه تميز، تهویه هوا و غيره(

3-3 دسترسی به ترانزیت عمومی
مسائل و اهميت

دسترسی به یک ترانزیت )مسافر رسان( عمومی )از قبيل اتوبوس، تراموا، مترو و ...( 
بستگی به فاصله تا ایستگاه ترانزیت، سهولت دسترسی یا سوارشدن بر ترانزیت عمومی 
و زمان انتظار برای دسترسی به آن است. از نظر فاصله برای دسترسی به حمل ونقل 
عمومی، ایستگاه ترانزیت باید در فاصله ای باشد که در مردم تمایل به پياده روی برای 
رسيدن به آن ایجاد شود. یافته های یک تحقيق انجام شده توسط موسسه سياست 
حمل ونقل ویکتوریا )VTPI( نشان می دهد که مردم برای رسيدن به ایستگاه اتوبوس 
معمواًل 400 متر پياده روی را پذیرا هستند و برای رسيدن به ایستگاه مترو تا 800 متر 
پياده روی را نيز می پذیرند. با این حال، عوامل دیگری نيز وجود دارد که ممکن است 
بر روی فاصله هایی که مشتریان یا کاربران ترانزیت عمومی برای رسيدن به ایستگاه 

ترانزیت پياده طی کنند اثرگذار است.
یکی از عوامل مؤثر که ممکن است بر روی فاصله هایی که مردم پياده طی می کنند تا 
به ایستگاه ترانزیت برسند، این است که آیا فرد موردنظر دارای گزینه های دیگری هم 
برای رسيدن به مقصد هست )choice rider( مثًا رفتن با تاکسی یا خودروی شخصی 
یا به واسطه وضع مالی نامناسب یک سوار ناگزیر )Captive rider( است. مشخصاً یک 
سوار ناگزیر مسافت طوالنی تری را پياده طی می کند تا به ایستگاه ترانزیت برسد تا یک 
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سوار دارای انتخاب های بيشتر.
یکی دیگر از عواملی که ممکن است پياده روی تا رسيدن به ایستگاه اثر بگذارد شرایط 
مسير پياده است. با پياده روهای ارتباطی مناسب )بدون موانع( از مناطق مسکونی و کاری 
به سوی ایستگاه و عبور از مسيرهای مجزای پياده ایمن و نيز با چشم انداز مشخصا 

تأثيرگذار است.
جهانی  دستورالعمل های  و  استانداردها  مطابق  باید  عمومی  ترانزیت  سيستم  یک 
دسترسی ها را به لحاظ سوارشدن و سوار بودن در وسيله ترانزیتی امکان پذیر سازد تا 
اطمينان حاصل شود که به ویژه افرادی که دارای نيازهای ویژه هستند، نيز می توانند 

به راحتی و با خيال راحت سفر شهری خود را به انجام رسانند.

هدف
ترانزیت عمومی باید به راحتی قابل دسترسی باشد و دسترسی همه را از لحاظ سوارشدن 

و سفر کردن با سيستم حمل ونقل داشته باشد.

اقدامات و خط مشی های قابل توجه:
● تعيين مناطق فعاليتی که نياز به ایستگاه ترانزیت عمومی دارد و بررسی کردن 

ایستگاه های موجود
● از استانداردهای جهانی طراحی دسترسی استفاده کنيد وقتی در حال طراحی سيستم 

ترانزیتی )به عنوان مثال ایستگاه ترانزیت، وسایل نقليه ترانزیت( هستيد.
● از استانداردهای جهانی طراحی دسترسی و دستورالعمل های جهانی استفاده کنيد 
وقتی در حال طراحی امکانات زیرساختی هستيد که مناطق فعاليت عمده و ایستگاه های 

ترانزیت را به هم وصل می کند.

شاخص های پيشنهادی:
● فاصله ای که مردم باید برای دسترسی به ترانزیت )مسافر رسان( عمومی طی کنند

● طراحی ایستگاه ترانزیت، سيستم ترانزیت و دیگر زیرساخت ها و تسهيات مرتبط با 
ترانزیت عمومی

●کيفيت زیرساخت دسترسی

4 خودروهای شخصی

1-4 استفاده از خودرو شخصی
مسائل و اهميت

انواع  افزایش سهم  پایدار شهری،  کليدی یک سيستم حمل ونقل  عناصر  از  یکی 
مسافربری غير موتوری و عمومی است و کاهش تعداد سفرها با وسایل نقليه شخصی از 

جمله موتورسيکلت است.
یک اتوبوس استاندارد )طول اتوبوس حدود 10-12 متر است( همان مقدار فضایی را در 
یک جاده اشغال می کند که به اندازه دو اتومبيل )طول یک سدان حدود 5 متر است( را 
اشغال می کند. با این حال، اتوبوس می تواند حدود 50 تا 80 نفر را حمل کند. به منظور 
حمل همان تعداد مسافر توسط خودرو )حدود 3 نفر در هر ماشين(، 16 تا 27 اتومبيل 
حدود 8 تا 14 برابر فضای جاده ای بيشتری را به نسبت اتوبوس اشغال می کند. ترانزیت 
)مسافربری( عمومی رد پای کربن پایين تری دارد به این دليل که متوسط   بهره وری انرژی 

انواع ترانزیت عمومی باالتر است.
هدف

سهم سفر )Modal share( و طول سفر را با وسيله نقليه شخصی کاهش دهيد.
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اقدامات و خط مشی های قابل توجه
اقدامات پيشنهادی و ماحظات سياسی عبارت اند از:

● خط مشی های مدیریت تقاضای ترافيک که می تواند تعداد سفرهای وسایل نقليه 
شخصی را کاهش دهد مانند:

بستن عوارض تراکم ترافيک برای ساعت های اوج که استفاده از وسایل . 1
نقليه شخصی را گران تر می کند و از تراکم ترافيک می کاهد

خط HOV )خط مخصوص خودروهای با تعداد سرنشين باال( در طول . 2
ساعات پيک برای افزایش تعداد سرنشين در خودروهای شخصی

سياست های پارکينگ در منطقه تجاری مرکزی شهر )تعداد پارکينگ ها . 3
و سياست های قيمت گذاری آنها باید موجب ممانعت از سفر با خودروی 

شخصی به منطقه تجاری مرکزی شهر با وسيله نقليه شخصی شود(
محدودیت پارک کردن در خيابان که مالکيت بر خودرو را محدود . 4

می کند
 ترویج هم سفری )Carpooling( برای سفرهای کاری. 5
 معرفی سيستم اتوبوس مدرسه. 6
 افزایش قيمت سوخت مصرفی وسایل نقليه شخصی. 7

● سياست های مدیریت رشد تعداد خودرو

شاخص های پيشنهادی :
● سهم مقایسه ای سفر با خودروی شخصی

● ميانگين تعداد سرنشينان خودروهای شخصی
● سهم سفرهای مدرسه با وسایل نقليه شخصی

● تعداد سفرهای با خودروهای شخصی نسبت به سایر روش های حمل ونقل
● طول سفر توسط وسيله نقليه شخصی در مقایسه با سایر روش های حمل ونقل

● فضای پارکينگ در هر 1000 مترمربع یا هر 1000 شغل در CBD )که باید کمينه 
باشد(

● قيمت پارکينگ )که باید بيشينه باشد(

5. ایمنی و امنیت

1-5  ایمنی سیستم حمل ونقل
موضوع و اهميت

ایمنی یک مسئله مهم خدمات حمل ونقل است. حوادث ممکن است منجر به مرگ، 
آسيب یا صدمه به اموال شود و هيچ یک از این موارد قابل قبول نيست. عاوه بر این، 
تصادف همچنين یک  بار هزینه ای بر دوش اقتصاد است. همان طور که قبا ذکر شد، 
هزینه های اقتصادی سوانح جاده ای اعم از شهری و برون شهری در کشورهای آسيایی 
حدود 2 تا 5 درصد توليد ناخالص داخلی را تشکيل می دهد. به همين دليل مهم است که 
یک سرویس حمل ونقل امن داشته باشيد. ایمنی یک سيستم حمل ونقل را می توان به 
سه حوزه تقسيم کرد که ایمنی جاده، امنيت عابر پياده و ایمنی حمل ونقل عمومی است.
تعداد حوادث جاده ای با افزایش حجم ترافيک افزایش می یابد. رشد سریع جمعيت 
آسيایی،  از شهرهای  بسياری  در  مناطق شهری،  در  نقليه  تعداد وسایل  و  شهری 
نگران کننده است. یکی از انواع معمول تصادفات ناشی از وسایل نقليه مربوط به 
حوادث عابر پياده است. شماری اقدامات اساسی مانند برخی از روش های ارزان حتی 
می تواند باعث کاهش تصادفات ترافيکی شود. برخی از مواردی که یک شهر می تواند 
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برای کاهش تلفات ترافيکی انجام دهد عبارت اند از: ارائه مسيرهای ایمن عبور و دیگر 
زیرساخت های عابر پياده، استانداردهای باال برای آموزش رانندگان حمل ونقل عمومی، 
پيروی از روش های عملياتی ایمن، بازرسی ایمنی شبکه جاده ها و خطوط اختصاصی 

برای اتوبوس های حمل ونقل عمومی.

اهداف
کاهش تصادفات ناشی از بخش حمل ونقل.

اقدامات و خط مشی های قابل توجه:
● انجام بررسی ایمنی تمام جاده ها و تقاطعات اصلی

● پياده سازی سياست های طراحی تمامی جاده ها، تقاطع ها، پياده روها و خطوط دوچرخه 
با استفاده از دستورالعمل های طراحی جاده ها و بزرگراه ها

● فراهم کردن عائم و نشانه های ترافيکی با استفاده از استانداردها و دستورالعمل های 
مناسب 

● اجرای قانون ترافيک و جریمه نقض کنندگان
● افزایش آگاهی از قانون ترافيک در ميان عموم مردم به خصوص اپراتورهای ترانزیت 
عمومی با استفاده از رسانه های ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی بویژه آموزش 

رانندگان سيستم های ترانزیت عمومی )مسافررسان عمومی(
● برنامه منظم نگهداری و بازرسی وسيله نقليه

شاخص های پيشنهادی:
● نرخ تصادف )در هر 100،000 نفر جمعيت، در هر 10،000 وسيله نقليه و غيره(

● تعداد تصادف
● نرخ تلفات )مجموع(

● نرخ تصادف بر اساس نوع حمل ونقل )اتوبوس، شخص، موتورسيکلت( و بر اساس 

گروه های کاربر آسيب خورده )دانش آموزان، کودکان، سالخوردگان و ...(
● مجموع تعداد کشته شدگان )تلفات( ناشی از تصادفات

● هزینه اقتصادی از سقوط به عنوان یک درصد از توليد ناخالص داخلی

2-5 امنیت سیستم حمل ونقل
موضوع و اهميت

امنيت کاربران/مسافران خدمات حمل ونقل باید تضمين شود تا بتوان سيستم حمل ونقل 
پایدار ایجاد کرد. امنيت سيستم حمل ونقل شامل امنيت مردم است درحالی که آنها در 
جاده ها، پياده روها، مسيرهای دوچرخه در حال سفر هستند به همان شکل که از سيستم 
ترانزیت )مسافر رسان( استفاده می کنند. کاربران سيستم حمل ونقل باید از همه انواع 
فعاليت های جنایی، مانند زورگيری، سرقت، آزار و اذیت و یا سایر اقدامات محافظت شوند.

اگرچه امنيت برای همه مهم است، اما برای زنان، کودکان، سالمندان و افرادی که 
نيازمندی های ویژه دارند مهم تر است زیرا آنها در خطر بيشتری برای قربانی شدن وجود 
دارد. اگر یک شهر نمی تواند امنيت را برای کاربران سيستم حمل ونقل خود بویژه برای 
گروه هایی که در باال به آنها اشاره شد، فراهم کند آنها ممکن است تمایل خود به سفرهای 
درون شهری را از دست بدهند که این مسئله بر سامت روان آنها نيز تأثيرگذار خواهد بود.

هدف
داشتن یک سيستم حمل ونقل که امنيت را برای تمام کاربران آن تضمين کند.

اقدامات و خط مشی های قابل توجه:
● فراهم آوردن روشنایی کافی در تمام جاده ها و پياده روها، مسيرهای پياده روی در 
شب و نصب دوربين های مداربسته در ایستگاه های ترانزیت )ایستگاه های اتوبوس، مترو، 
تراموا و ...( و در مکان های دیگری که سوابقی از مسائل امنيت شهروندان در خصوص 

آن ثبت شده.
● پست نگهبانان امنيتی و نقاط بازرسی امنيتی در صورت نياز
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● اطمينان از هماهنگی آژانس های اجرای قانون با آژانس های حمل ونقل 

شاخص های پيشنهادی :
● شمار وقایع مجرمانه )زورگيری، آزار و اذیت و ...( درحالی که مردم از سيستم حمل ونقل 

استفاده می کنند.
● شمار وقایع مجرمانه در خدمات ترانزیت عمومی. 

6. حمل بار شهری 

1-6 عملیات حمل بار )از جمله مصالح و نخاله های ساختمانی(
موضوع و اهميت

همان طور که قبا ذکر شد، اگرچه تنها 10 درصد ترافيک شهری مربوط به حمل بار 
است، ترافيک بار مسئول 40 درصد از آلودگی هوا در مناطق شهری است. با افزایش 
جمعيت شهرهای آسيایی، مصرف کاالها و خدمات افزایش می یابد که به نوبه خود سبب 

افزایش ترافيک بار در مناطق شهری می شود.
اگر ترافيک بار به درستی مدیریت نشود، کيفيت محيط شهری به علت افزایش سطح 
تراکم ترافيک، آلودگی هوا و ماهيت ناخوشایند ترافيک بار، بدتر خواهد شد. همچنين، 
عمليات ترافيک بار اغلب به صورت مؤثر انجام نمی شود. بهره وری عمليات حمل بار را 
می توان به طور قابل توجهی از طریق مؤسسات باربری ارسال و تحویل بار، کاهش حمل 
خالی و سایر اقدامات بهبود داد. مؤسسات حمل بار ساختمانی اجازه می دهند کاميون های 
حمل بار به طور کامل بارگيری کنند، و در یک سفر چندین مشتری را تأمين کنند و 
خدمات سروقت ارائه دهند. بهبود در عمليات پشتيبانی حمل بار شهری می تواند ترافيک 

و طول سفر را کاهش دهد و همچنين به کاهش هزینه های حمل بار کمک کند.

هدف
مدیریت حجم ترافيک بار در مناطق شهری به منظور کاهش اثرات نامطلوب آن بر 

کيفيت محيط شهری و افزایش بهره وری عمليات حمل بار.

اقدامات و خط مشی های قابل توجه
● طراحی کردن استانداردهایی برای راه های عبور وسایل نقليه بزرگ حمل بار بطوریکه 

نيازهای مانور امن آنها را پاسخ دهد.
 ● جلوگيری از ورود وسایل نقليه بزرگ حمل بار در طول روز به مرکز شهر و دیگر 

مناطق پرتراکم ترافيکی برای ممانعت از ازدحام ترافيکی
● طراحی و پياده سازی یک شبکه وسيع کاميون های بزرگ حمل بار با پارکينگ 

مشخص و مناطق بارگيری/ تخليه
● ایجاد مراکز ارسال بار یا شهرک های حمل ونقل در مکان های مناسب و تشویق 
عرضه کنندگان مصالح/کاالها به استفاده از این مراکز برای سازمان دهی ارسال بارهایشان
● با تغيير مکان دادن مراکز عمده فروشی مي توان جابجایي بار را براحتي مدیریت کرد

● دادن مشوق هایی به شرکت های حمل بار برای سفر در ساعات غير اوج ترافيک در 
شهر

● ارائه انگيزه به شرکت های حمل ونقل برای استفاده از فناوری های نو مانند GPS برای 
بهبود کارایی آنها

● ارائه انگيزه به شرکت های حمل ونقل مانند تخفيف مالياتی برای استفاده از وسایل 
نقليه دوستدار محيط زیست

شاخص های پيشنهادی:
 ● ميزان حمل بار تن-کيلومتر به ازاي هر واحد توليد ناخالص داخلی

● ميزان حمل بار تن-کيلومتر به ازاي هر 10 هزار شهروند
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● مصرف سوخت و انتشار گازهای گلخانه ای در حمل بار شهري
● ميزان مسافتي که بار در شهر حرکت داده می شود

● نسبت ترافيک باري که نه مبدأ و نه مقصدي در شهر دارد و صرفا از ميان شهر به 
شکل عبوري گذر می کند 

7.  محیط زیست

1-7 انتشار گازهای گلخانه ای توسط بخش حمل ونقل
موضوع و اهميت

گازهای گلخانه ای )GHGs(، ذرات معلق و سرب، بعضی از منابع اصلی آلودگی هوا 
هستند. گازهای گلخانه اي اصلی عبارت اند از دی اکسيد کربن، متان، اکسيد نيتروژن و 
فلوئوروکربن ها. از این گازهای گلخانه ای، انتشار دی اکسيد کربن یکی از آنهایی است که 
عموما مردم بيشتر نگران آن هستند، زیرا اعتقاد بر این است که دليل اصلی گرم شدن 

کره زمين است.
عبارت اند  هستند  گلخانه ای  گازهای  انتشار  مسئول  همه  از  بيش  که  بخش هایی 
از نيروگاه هاي توليد برق و انرژی، حمل ونقل، صنعت، مسکونی و کشاورزی. برخي 
پژوهش های جهاني نشان می دهد که در گذشته )1990 و در پ ژوهشي دیگر در 2007(، 
در سراسر جهان، بخش حمل ونقل دومين منبع بزرگ انتشار گازهای گلخانه ای بوده 
است و پيش بينی می شود که این بخش همچنان )پيش بينی های 2020 و 2030( دومين 

منبع بزرگ انتشار گازهای گلخانه ای در آینده باقي خواهد ماند.
برای بخش حمل ونقل این حتی جاي نگرانی بيشتري است زیرا انتشار جهانی گازکربنيک 
ناشي از حمل ونقل بين سال های 1990 تا 2007 حدود 45 درصد افزایش یافته است. 

تخمين زده می شود که در سال 2005، حدود 59 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از 
احتراق سوخت هاي فسيلی بوده است که در این ميان سهم حمل ونقل قابل توجه بوده است. 
سازمان بهداشت جهانی پيشنهاد کرده است سطح توليد گازهای گلخانه ای و ذرات معلق 
جامد نباید از این بيشتر شود تا اثرات نامطلوب آلودگی هوا بر سامت انسان را بتوان 

محدودتر کرد.

هدف
کاهش اثرات نامطلوب محيطی ناشی از بخش حمل ونقل.

اقدامات و خط مشی های قابل توجه:
● استانداردهای انتشار برای تمامی کاس های وسایل نقليه را طراحی و اجرا کنيد

 ● تعيين اهداف برای کاهش آلودگی هوا در بازه های زماني پنج، ده و بيست ساله در 
بخش حمل ونقل شهری

● نوعي تغيير الگو براي استفاده بيشتر از حمل ونقل های بهينه تر و با مصرف انرژي 
کمتر را تشویق کنيد

شاخص های پيشنهادی:
● ميزان مجموع انتشار گازهای گلخانه ای و سایر آلودگی های هوا ناشی از بخش 

حمل ونقل آن نسبت به سایر بخش ها
● انتشار ترکيبي/ خودرو-کيلومتر

● درصد وسایل نقليه اي که از انرژی های تجدید پذیر و دوستدار طبيعت استفاده می کنند
● استفاده از وسایل نقليه کم کربن

● بهره وری انرژی وسایل نقليه )کيلومتر / ليتر(
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فرض کنید شرکتي وجود داشته باشد که با تمامي شرکت هاي اتوبوس رانی 
شهري، تاکسیراني، خطوط مترو، تراموا یا ایستگاه های دوچرخه و ... پیوسته 
باشد و زمان دقیق گذر هر یک از این وسایل از نقطه نقطه شهر و ایستگاه های 
مختلف را داشته باشد. شما برنامه ریزی سفرهاي روزانه خود را از طریق یک 
اپ تلفن هوشمند به این شرکت وا مي سپارید و این شرکت ترکیبي از این 
خطوط را براي رسیدن شما از مبدأ به مقصد برنامه ریزی و جاي شما را در 

هریک از آنها در لحظه مقرر رزرو می کند و برنامه سفر را به طوری که شما با 
کمترین زمان ممکن با هزینه اي که از پیش تعیین کرده اید با تعویض تعداد 
موردنیازی از انواع مختلف جابجایي. این به روزترین شیوه حمل ونقل شهري 
است که تنها در معدودي از شهرهای اروپایي از حدود سال 2016 در یک 
مقیاس پایین در حال آزمون خطاست. به این شیوه  MaaS و یا جابجایي 

به عنوان خدمت گفته می شود.

جابجایي به عنوان خدمت؛ 
جدیدترین اپلیکیشن حمل و نقل

الهه سيف الدین
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امـروزه مسائل و مشکات خاص صنعت حمل ونقل نظير 
افزایش استفاده از سوخت های فسيلی، آلودگی، اثرات 
زیان بار زیستی، ترافيک، اتاف وقت و انرژی درکـان 
ه یـک دغدغه جدی تبدیل شده است.  يا ـب شـهرهای دـن
در سراسر جهان، مدیران شرکت های حمل ونقل عمومی 
تسهيل  برای  جدیدی  روش های  دنبال  به  همواره 
رفت وآمد شهروندان هستند تا بتوانند نيازهای مسافرتی 
افراد را بيش ازپيش برآورده کنند. در این بين، روش های 
مبتنی بر تکنولوژی با استقبال ویژه ای روبرو شده است 
چراکه با پيشرفت های چشمگير، متدهای سنتی کم کم در 

حال کنار گذاشته شدن از ميدان رقابت هستند.
تکنولوژی ها  از  وسيعی  طيف  تاکنون،  سال 2000  از 
حمل ونقل  سيستم های  شدن  هوشمند  راستای  در 
عمومی مورد استفاده قرارگرفته اما واقعيت اینجاست که 
فناوری های مرتبط با حوزه حمل ونقل هنوز نتوانسته اند 
در  روزانه  به صورت  پيشرونده ای که  تغييرات  همپای 
»دنيای سرعت« امروزی شکل می گيرد، پيشرفتی همسو 

را از خود نشان دهند.
کشور انگلستان از پيشگامان هوشمند سازی حمل ونقل 
برای  که  بود   2003 سال  اوایل  در  می شود.  شناخته 
مسافرتی  کارت های  از  استفاده  بحث  بار  نخستين 
Oyster در انگلستان به ميان آمد که برای  تسهيل تردد 

با حمل ونقل تدارک  در شهر و رفع مشکات مرتبط 
دیده شده بود و در نوع خود فناوری بسيار نوینی به حساب 

می آمد. با گذشت زمان و ورود تلفن های همراه هوشمند 
تحت  حمل ونقل  سيستم های  مدرن،  فّناوری های  و 
تغييرات بنيادی زیرساختی قرار گرفت که مهم ترین آن ها 
ابداع شرکت switchtransit بود که نوع کاما جدید و 
تکامل یافته ای از خدمات حمل ونقل را برای مسافران  و 

حتی محموله ها ارائه کرد.
 Mobility-as-a-Service )MaaS(یا آنچه می توان آن را 
تحت عنوان »سامانه خدمات حمل ونقل پویا- منعطف« 
تعبير کرد، مدرن ترین اپليکيشن سفرهاي درون شهری 
است که بر اساس فناوری های روز طراحی شده است. اگر 
بخواهيم تعبير دقيقی از این سامانه داشته باشيم می توانيم  
به عنوان  را  سيستم  این  محض«  مداری  »مشتری 
رویکرد اصلی طراحی این برنامه عنوان کنيم. در واقع 
اساس برنامه ریزی اپليکيشن رفع بی کم و کاست تمامی 
نيازهای حمل ونقلی یک مسافر از ابتدا تا انتهای سفرش 
است؛ حال چه این سفر پنج دقيقه باشد چه 100 ساعت! 
البته الزم به ذکر است که این برنامه تنها برای مسافران 
انسانی طراحی نشده بلکه از طریق آن نيز می توان سفر 

هر نوع محموله را کاما مدیریت کرد.
خب حال روش کار این فّناوری چيست؟  تصور کنيد 
 B نقطه  تا  )منزل(   A نقطه  از  حرکت  قصد  شما  که 
)محل کارتان( را دارید. در شهر شما نيز انواع سيستم ها 
و شرکت های خدماتی حمل ونقل وجود دارد و شما هرروز 
بنابر موقعيتتان، از بين آن ها وسيله موردنظرتان را برای 

رسيدن به مقصد انتخاب می کنيد. با به کارگيری »خدمات 
حمل ونقل پویا«، شما از ابتدا تا انتهای سفرتان را بر اساس 
هزینه، بهترین مسير مناسب، وسيله نقليه موردنظر و 
سليقه خودتان برنامه ریزی می کنيد.  درواقع شما به عنوان 
مسافر با مشخص کردن مسير ابتدایی و انتهایی تان، 
بهترین گزینه پيش رو را از سيستم دریافت خواهيد کرد.

روش کار این سامانه به زبان بسيار ساده است اما تصور 
کنيد که اگر قرار باشد سيستمی نظير حمل ونقل که 
می توان به عنوان ابر سيستم از آن یاد کرد چه مراحل 
سختی را باید از هماهنگی های پيچيده درون سازمانی تا 
برقراری ارتباط با سایر ساختارهای اداری برون سازمانی 

پشت سر بگذراند تا تبدیل به یک واحد یکپارچه شود. 
بسيار  روش های  چيست؟  یکپارچگی  از  منظور  حال 
دیگر  نقطه به نقطه ای  یک  از  جابجایی  برای  مختلفی 
موتور،  دوچرخه،  از  استفاده  پياده روی،  دارد؛  وجود 
خودروی شخصی، تاکسی، اتوبوس، مترو و قایق وسایل 
نقليه ای هستند که برای مسافرت درون و برون شهری 
مورداستفاده قرار می گيرند و هر شخص بنابر مبدأ و مقصد 
تعيين شده، سليقه شخصی، هزینه و همچنين زمان در 
نظر گرفته شده، از یک و یا مجموع این وسایل بهره 
می برد. در طيف وسيع حمل ونقل، یک سو تمام وسایل 
نقليه قرار دارند و در سوی دیگر، این مکان عبور آن ها 
است که مهم تلقی می شود؛ یعنی خيابان و جاده و کوچه 
و ... بحث پرداخت هزینه ها نيز مسئله ای است که این دو 
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طرف را به هم پيوند می دهد.
بومی  ساده  مثال  یک  از  یکپارچگی  درک  برای  خب 
یک  از  دارید  قصد  شما  مثال  برای  می کنيم.  استفاده 
در  اداری شهر  مرکز  به  اصفهان  حومه  در  شهرستان 
خيابان 22 بهمن وارد شوید. ابتدا باید از منزل به صورت 
... خود را به نزدیک ترین  پياده، یا دوچرخه، ماشين و 
ایستگاه اتوبوس یا تاکسی برسانيد. پس از سوارشدن در 
وسيله نقليه موردنظر و گذشت چند ساعت به ترمينال 
کاوه می رسيد. اینجا دوباره شما به چند گزینه حمل ونقل 
برمی خورید که انتخاب از بين آن ها به گزینه های متفاوتی 
بستگی دارد. پس از گزینش وسيله موردنظر و طی چند 
مقصد  به  هستند  پرترافيک  اغلب  که  مختلف  مسير 
این مسير در کام  موردنظرتان می رسيد. خب گفتن 
تنها چند خط ناقابل بود اما از انتخاب گرفته تا رسيدن به 
هدف مؤلفه های بسياری دخيل بودند. از ترافيک و تعلل 
در انتخاب وسيله موردنظر گرفته تا تأخيرهایی که برای 

کرایه رخ می دهند.
در صورت یکپارچگی سيستم حمل ونقل، شما در ابتدا 
نيازهای  به  بستگی  آن  ميزان  را که  ماهانه ای  هزینه 
و  مبدأ  مسير  می کنيد.  پرداخت  دارد،  شما  مسافرتی 
مقصدتان را با کمک اپليکيشن خدمات پویا مشخص 
استفاده  با  که  است  سامانه  این  دیگر  اینجا  می کنيد. 
کاما هماهنگ  به صورت  که  داده های هوشمندی  از 

اتوبوس رانی،  تاکسيرانی،  نظير  مرتبط  سازمان های  از 
ترمينال، پليس، کنترل ترافيک و ... دریافت می کند و با در 
اختيار گذاشتن اطاعاتی نظير در دسترس بودن، بهترین 
مسير، سرعت جابجایی و هزینه، شما را به طور سلسله 
وار و البته بدون حتی یک لحظه تأخير و معطلی به تمام 
وسایل نقليه انتخابی هدایت می کند. اما این تنها مزیت 
خدمات پویا نيست؛ بلکه شما حتی می توانيد صندلی تان را 
در هریک از وسایل نقليه ای که قرار است در طول سفر از 
آن بهره ببرید، رزرو کنيد!  در ضمن دیگر مشکل پرداخت 
کرایه و ایستادن در صف شارژ کارت های حمل ونقل و ... 

با این سامانه یک خيال است. 
خب همان طور که متوجه شدید این سامانه کاما هوشمند 
و البته منعطف است که تمامی نيازهای مسافرتی کاربران 
را با هر سليقه ای برطرف می کند؛ اما این تنها مسافران 
نيستند که از این سيستم بهره می برند بلکه ماهيت این 
سيستم عاوه برجذب رضایت شهروندان، صرفه جویی در 
هزینه های اداره شهر و مهم تر از همه کاهش آلودگی هوا 

و ترافيک است. 
مزیت های این سامانه مثل روز روشن است اما اگر عميق 
به موضوع نگاه کنيم با حجم عظيمی از یکپارچگی هایی 
از  روبه رو می شویم که در صورت عدم موفقيت یکی 
ارکان زنجيره، کارایی سيستم ممکن است زیر سؤال برود؛ 
سازمان اتوبوس رانی، تاکسيرانی، ایستگاه های دوچرخه، 

مترو، قطار، پارکينگ ها، بانک ها،  کنترل ترافيک و جاده  و 
مراکز پشتيبانی همگی باید ارتباط کامًا مهندسی شده ای 
را با یکدیگر داشته باشند تا کاربران نهایت استفاده را از 

این سيستم ببرند.
مشکلی که در رابطه با سيستم خدمات پویا در سراسر 
دنيا وجود دارد، سياست مدیران شهری برای محرمانه 
در  حتی  است.  شهری  حمل ونقل  اطاعات  ماندن 
کشوری مانند آمریکا نيز تنها 30 درصد از آژانس های 
حمل ونقل، داده های خود را در اختيار عموم قرار می دهند. 
اما شهرهایی مانند هلسينکی به عنوان مبدع این فناوري 
لندن  و  سيدنی  هانوفر،  بریزبن،  بيرمنگام،  ملبورن،  و 
توانسته اند این طرح را با موفقيت به اجرا درآورند و از 

مزایای آن بهره ببرند.
بر اساس نتایج تحقيقات هرچند استقبال از این سيستم در 
سراسر دنيا در مقایسه با روش های سنتی محدود است اما 
برآوردها نشان می دهد که تا سال 2030، سود حاصل از 

این سامانه، یک تریليون دالر خواهد بود.
بر اساس گزارش های جهانی، شهرنشينی به سرعت در 
حال پيشرفت است و همزمان با این رشد، نياز مردم 
پس  می کند.  پيدا  افزایش  نيز  جابجایی  در  به سرعت 
Mobility-as-a-« نظير  سامانه هایی  به کارگيری  با 

پيشرفت  همپای  حدی  تا  می توان   »)Service )MaaS

جهانی سرعت گرفت.
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▲ هلسينكی نخستين شهری است که سيستم MaaS را ابداع کرد 
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