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 (Transit Oriented Development)توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی 

، هماهنگي و نقل همگاني شبكه حمل توسعهاست که بر مبناي آن بين الگوي توسعه شهر و الگوي  سياستي "همگانيتوسعه مبتني بر حمل و نقل "

شهري هدف اصلي آن، کاهش وابستگي به خودروي شخصي و افزايش سهم حمل و نقل همگاني و پايدار در سفرهاي شهري و بين وجود دارد.

مورد انتظار در هر يک از سطوح در  و اقدامات بودهاعمال  ايستگاه قابل شهر، کريدور و-حيهاست. اين سياست در  سطوح مختلف شامل نا

 800تا  500معموال به شعاعروي )در فاصله پياده کاربري مختلط که بر ايجاد ،سياستاين طبق تناسب با مقياس مترتب بر آن متفاوت خواهد بود. 

طراحي، چيدمان و  تأکيد دارد،( از حمل و نقل همگاني باشد ولي بسته به شرايط محلي متفاوت استمي سيستم حمل و نقل همگانيمتر از 

هاي مسكوني، اختالط کاربري .باشدمورد نظر ميمحور و تقويت استفاده از حمل و نقل همگاني ها با تأکيد بر ايجاد محيط پيادهاختالط کاربري

مومي در فاصله دسترسي مناسب پياده، امكان تردد ساکنان و شاغالن در محل را با وسايل نقليه همگاني، تجاري، اداري، فضاي باز و فضاهاي ع

تراکم در هماهنگي با بافت، زمينه و نقش ايستگاه؛ به منظور استفاده بهينه از حمل و نقل همگاني، کند. دوچرخه و يا به صورت پياده تسهيل مي

باشد. تغيير در ميزان تراکم، ميبه صورت نسبي بيشتر از بافت شهري اطراف  آندر نواحي همجوار  حي کار، سكونت و تفريفضافعاليت و 

 خواهد بود.  هاي مصوب توسعه و عمرانها و الگوي معابر در تناسب با طرحاختالط کاربري

 

  (Social inclusion) اجتماعی شمول

 هاي جسمي و ذهني،افراد داراي محدويت ،يهاي سني، جنسگروه هاي جامعه شاملهگرو کليه از پوشش دادن شمول در اين راهنما عبارت است

 شهروندان توانمندسازي بر "اجتماعي شمول"ساکنين تمامي نقاط جمعيتي شهر و مجموعه شهري در هر برنامه معين در تمامي جغرافياي کشور. 

 . دارد کيدأت خود جوامع در اقتصادي و فرهنگي سياسي، اجتماعي، هايعرصه در فعال شرکت در رويدادهاي اجتماعي و مشارکت جهت

 

 (Corridor)  کریدور

دور پس از انجام مطالعات شهري و ابنيه به ريگردد. کريزي حمل و نقل اطالق ميبه مجموعه شبكه حمل و نقل و اجزاي آن در مطالعات برنامه

 است.شهري و برون شهري مطرح شده در سند حاضر، کريدور در دو مقياس شود.مسير تبديل مي

 

 (Urban Development Plansشهری ) توسعه و عمرانهای طرح

اي، طرح مجموعه شهري، طرح توسعه و عمران شهري )جامع(، طرح تفصيلي، طرح توسعه و عمران ناحيه مانندشهري توسعه  قانونياسناد 

 باشند. تفصيلي مي طرح و هاي موضوعي و موضعيطرح

 

 (Functional Scale of Stationمقیاس عملکردی ایستگاه )

مشخص کننده مقياس  اي،نقش و جايگاه ايستگاه در شهر و نواحي حومه نظام دسترسي به ايستگاه، ،ها بر اساس تعداد مسافرانبندي ايستگاهتقسيم

 باشد.عملكردي ايستگاه مي

 

 شهری های عملکردیبندی سلسله مراتب پهنهسطح

اي. ( محله5اي و ( ناحيه4اي، ( منطقه3( شهري، 2، حوزه نفوذ /( فراشهر1شوند: بندي ميهاي عملكردي شهرها به پنج سطح به شرح زير دستهپهنه

اي است که سهم کاربري مسكوني در سطوح خردتر )مانند محله( بيشتر بوده و در ها در اين سطوح به گونهتخصيص سهم و تناسب کاربري

 يابد.هاي اصلي افزايش ميبه همين نسبت، سهم ساير کاربري لذا ،يابدن )مانند شهر( کاهش ميسطوح کال
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 بندی مراکز سکونتی مجموعه شهریسطح

شوند: سطح مراکز سكونتي شهري در هر مجموعه شهري در دو سطح تعريف مي« هاي آنتعريف مجموعه شهري و تبيين شاخص»طبق مصوبه 

هزار نفر جمعيت  200بزرگترين شهر واقع در محدوده مجموعه شهري است که طبق آخرين سرشماري کشور حداقل  اول: شهر مرکزي که 

شهرهاي پيراموني سطح دوم:  شهر ديگر يكپارچگي اقتصادي و خدماتي بااليي دارد. 2دارد و در محدوده شعاع عملكردي خود حداقل با 

بااليي   ي واقع شده و با شهر مرکزي يكپارچگي اقتصادي، اجتماعي و خدماتيشهر مرکز محدوده شعاع عملكردي يکشهرهايي هستند که در 

 دارند. 

 

 (Distrect) منطقه

است. طبق تعريف، در شهرهاي با جمعيت دويست هزار نفر و بيشتر، از بهم پيوستن در راهنماي حاضر، منطقه در مقياس طرح جامع بكار رفته

 ناحيه قابل تقسيم است.  هر منطقه به چند شود.شرايط الزم، منطقه شهري تشكيل ميچند محله، در صورت داشتن 

 

  (Region) ناحیه

اي، ناحيه عبارت است از حداقل يک يا چند شهرستان که از هاي ناحيهاست. در مقياس طرحدر راهنماي حاضر، ناحيه در دو تعريف بكار رفته

 هاي طبيعي و جغرافيايي همگون بوده )قابل تميز از نقاط ديگر( و از نظر اقتصادي، اجتماعي و کالبدي؛ داراي ارتباطات فعال متقابلنظر ويژگي

محدوده جغرافيايي يک منطقه پيوستن چند محله واقع در  عبارت است از بهميكي از اجزاي منطقه بوده و باشند. در مقياس طرح جامع، ناحيه 

 گيرد.شهري شكل مي

 

 (Density) تراکم

در تراکم جمعيت: نسبت جمعيت به مساحت محدوده مورد بررسي بر حسب نفر ( 1در راهنماي حاضر تراکم در دو بخش قابل تعريف است: 

ساختمان( 2هكتار يا نفر در کيلومتر مربع،  سطح کل زيربناي  سبت  ساختماني: ن صد در محدوده مورد تراکم  سب در ضي مربوطه بر ح ها به ارا

 بررسي.

 

 (Mixed use)کاربری مختلط

 حمل و نقل و انبارداريتفريحي و گردشعععگري، خدماتي، اداري و انتظامي، فضعععاي سعععبز، -مختلط شعععامل تجاريکاربري  در اين راهنما،

هاي شععهري به تفكيک سععطوح تقسععيمات شععهري عملكردهاي مجاز کاربرياسععت.  و مسععكوني هاي مسععافربري و مانند آن()پارکينگ، پايانه

 باشد.مي« هاي شهري و تعيين سرانه آنهاتدقيق تعاريف و مفاهيم کاربري» 26/3/89مورخ )ناحيه، منطقه و شهر( متفاوت بوده و مطابق با مصوبه 
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 و مبانی  مقدمه -1-1

نوزدهم در اروپا مطرح آوري حمل و نقل از اواخر قرن چشمگير در فن رويكردهاي توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني، همزمان با پيشرفت

توسعه "، با رويكردي نوآورانه، مفهوم1پکالتورميالدي پيتر  1990تأثير قابل توجهي داشت. در دهه  شده و در الگوي رشد و توسعه شهرها

پياده به گيري محالت شهري در فاصله دسترسي مطرح کرد که طبق آن، شكل ريزي شهريدر راستاي برنامه را"مبتني بر حمل و نقل همگاني

هاي حمل و نقل همگاني و با در نظر گرفتن الگوي کاربري مختلط شامل ترکيب فضاهاي تجاري، اداري، مسكوني و فضاي باز مبتني ايستگاه

 بر مبتني توسعه"نقل همگاني مطرح شد. وترسي به تسهيالت حملمداري و دسها، پياده بر چهار اصل کلي توسعه فشرده، اختالط کاربري

 آنچهقابل اعمال بوده، به هيچ روى به شهرهاى بزرگتر يا  و شهري  مجموعه شهرى اي،ناحيه مقياس در همزمان "همگاني ونقلحمل

به واسطه برخورداري از فضاهاي باز  2و کوچک آن در شهرهاي متوسط اساساً اثربخشىباشد. بلكه شود محدود نميخوانده مي"هاکالنشهر"

به صرف هزينه  اتخاذ اين رويكرد در شهرهاي کوچک لزوماً .استملى  فراگيرسياست  ر، بيشتر بوده و در واقع يکبيشتر و هزينه تملک کمت

تواند منحصر به تأمين اتوبوس محلي و مسيرهاي مناسب براي هاي حمل و نقل همگاني معطوف نبوده و در آغاز ميباال براي تأمين زيرساخت

 سوار باشد.عابر پياده و دوچرخه

اي، در ايران، توسعه شبكه حمل و نقل همگاني متناسب با افزايش جمعيت نواحي شهري نبوده و به ويژه در نواحي کالنشهري و شهرهاي حومه

اي که بررسي به گونه است.رويه استفاده از وسايل نقليه شخصي شدهعدم کفايت و ناکارآمدي شبكه حمل و نقل همگاني موجب افزايش بي

بررسي از سوي ديگر،  است.هاي اخير نشان دهنده پيشتازي خودرو بر حمل و نقل همگاني بودهمده از سفرهاي بين شهري طي سالآمار بدست آ

و عدم کلي ارتباط سيستم حمل و نقل درون و برون شهري، نشان دهنده ارتباط ضعيف آنها با فضاهاي شهري پيرامون و زندگي روزمره شهري 

همگاني  ونقلهاي حملرچگي ميان انواع سيستمعدم يكپا از اين رو. باشدشهري با حمل و نقل برون شهري مي ارتباط حمل و نقل درون

شود، مبتني بر حمل و نقل همگاني ناميده مي توسعهاست. آنچه که هايي در کارآيي آنها ايجاد کرده)اتوبوس، مترو و مانند آن(، محدوديت

 سه. در اين رويكرد، نقطه اصلي توجه و تمرکز، باشدمي اي حمل و نقل همگانيي و توسعه شهري و منطقهرنامه ريزبميان تالشي براي پيوند 

حمل و نقل همگاني هستند که در صورت برقراري پيوند کالبدي و عملكردي با فضاي شهري اطراف،  هايايستگاه و کريدور ،شهر-ناحيه سطح

شهري و توسعه حمل و نقل همگاني را تأمين خواهند کرد. دستيابي به اهداف مورد نظر اي، همنطقاهداف مورد نظر در هماهنگي ميان توسعه 

با توجه به عناصر و سازي توسعه بوميبوده همچنين الزم است نقل  اي بين دو حوزه شهرسازي و حمل ورشتهرويكردي ميان مستلزم اتخاذ

 انجام شود.ابتكارات محلي در جهت ارتقاء حس تعلق مكاني شهروندان 

سالمت عمومي،  افزايش و رضايت از زندگي، کيفيت شامل ارتقايدر ايران  "همگاني ونقلمبتني بر حمل توسعه"اهداف کلي متصور از  بنابراين

 به دسترسي حداکثر با محيطيزيست اهداف به يابيدست اجتماعي، و شمول عدالت اقتصادي، توسعه هايفرصت مطلوب حد به رسيدن

 است: شده تبيين جزيي بصورت ذيل هدف به منظور تحقق اهداف کلي مورد اشاره، پنج  .باشدانبوه مي ونقل همگانيحمل

 ء کيفي ارائه خدمات در حوزه خدمات حمل و نقلو ارتقا همگانيتوسعه زير ساختهاي حمل و نقل  هدف اول:

 ونقل همگاني نسبت به اتومبيل شخصيتشويق ساکنين و شاغلين به استفاده بيشتر از حمل هدف دوم:

 و بزرگ شهرهاي به منتهي معابر در هم و شهرها داخل در هم) ترافيک ازدحام و شخصي خودروي با سفر طول و تعداد کاهش هدف سوم:

 شهرها( حومه

 غيرموتوري نقل وحمل وافزايش مداريپياده ارتقاء هدف چهارم:

                                                           
1  Peter Calthorpe 

 ل و نقل همگاني براي آنها توجيه داشته باشد.بندي وزارت کشور، حمآندسته از شهرهايي که طبق دسته 2
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نواحي  در  همگاني ونقل حمل توسعه طريق از زمين مختلط کاربري و بناها عملكردي و کالبدي شكل تنوع بر تاکيد و تشويق هدف پنجم:

 هاحومه و شهري

طبق مصوبه مورخ  "توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني"سند در همين راستا و به منظور هماهنگي ميان توسعه شهري و حمل و نقل همگاني، 

 24/11/1395مورخ  300/58497در راستاي مصوبه شماره اين سند که  است.معماري به تصويب رسيدهشوراي عالي شهرسازي و  13/04/1396

و طبق مصوبه شوراي عالي هماهنگي ترابري  "اعالم مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون سند رويكرد ريل پايه"تحت عنوان 

تدوين شده،  4/5/1396مورخ  900/21198( طي نامه ابالغ شماره 2)موضوع بند  21/3/1396شورايعالي هماهنگي ترابري مورخ  193طي نشست 

است. در بخش الزامات و اقدامات سند مذکور معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي موظف لي اين راهنما را تشكيل دادهمبنا و پايه اص

را تهيه کرده و جهت تصويب به شوراي عالي « ني بر حمل و نقل همگانيراهنماي ملي توسعه مبت»هاي مرتبط، شده که با همكاري دستگاه

 بخش اولباشد. است، شامل سه بخش ميراهنماي حاضر که با هدف عملياتي نمودن سند مذکور تهيه شدهشهرسازي و معماري ارائه نمايد. 

هاي توسعه و عمران در طرحاعمال در هادي در جهت کند؛ بخش دوم به اصول و محورهاي پيشنرا معرفي مي مخاطبينو اصول، چشم انداز 

 پردازد. تناسب با اصول ت.م.ح.ه پرداخته و بخش سوم نيز به وظايف و نقش و ماموريت نهادهاي مختلف در اجرايي شدن اهداف ت.م.ح.ه مي

 توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی اصول -1-2

 اصل زير مي باشد: توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني، مشتمل بر هشت

 محوری: توسعه محالت شهری بر مبنای رفت و آمد پیادهانسان محوری و پیاده-1
 مسير عبور پياده بايد ايمن و پيوسته باشد.-

 قلمرو پياده بايد فعال و سرزنده باشد.-

 قلمرو پياده بايد متناسب با شرايط آسايش اقليمي طراحي شده باشد.-

 3بخشی به شبکه حمل و نقل غیر موتوریاولویتسواری: دوچرخه -2
 سوار بايد ايمن و پيوسته باشد.مسير عبور دوچرخه-

 فضاي توقف و نگهداري دوچرخه بايد به ميزان کافي و به صورت ايمن تأمين شود.-

 ناوگان حمل و نقل همگاني با فضاي مناسب جهت حمل ودوچرخه را داشته باشد. -

 هاای متراکم از معابر و راهپذیری: ایجاد شبکهیجاد ارتباط و نفوذا -3
 سوار بايد کوتاه، مستقيم و متنوع باشد.مسيرهاي عبور عابر پياده و دوچرخه-

 تر از مسير دسترسي اتومبيل باشد.سوار )به ايستگاه حمل و نقل همگاني( بايد کوتاهمسيرهاي دسترسي عابر پياده و دوچرخه-

های توسعععه در نزدیکی شععبکه حمل و نقل همگانی با کیفیت و انبوه: مکانیابی طرححمل و نقل همگانی  -4

 ظرفیت باال
 شبكه حمل و نقل همگاني بايدکامل باشد. -

 از دو دقيقه مطلوب مي باشد(. کمترسرفاصله حمل و نقل همگاني بايد کم باشد ) -

 دهاي حمل و نقل دارا باشد.سيستم حمل و نقل همگاني بايد يكپارچگي الزم را بين تمامي مُ -

 هاي حمل و نقل همگاني انبوه بايد فراهم باشد.امكان دسترسي پياده به ايستگاه -

                                                           
سععواري براي بخشععي از شععهروندان و همچنين شععرايط جغرافيايي بعضععي از شععهرهاي کشععور که در نواحي شععيبدار و با توجه به محدوديت دوچرخه- 3

الزم به ذکر است دوچرخه براي مسافت هاي طوالني پذيري خواهد داشت. همچنين اند، اين اصل تنها در شرايط خاصي قابليت تحققاي واقع شدهکوهپايه

سكونت تا اولين اي صل کوتاه به عنوان مثال از محل  ستفاده در فوا ست آنچه اين نوع از مُد حمل و نقلي را معنا دار مي کند ا حمل و نقل  ستگاهمعني دار ني

 همگاني نزديک مي باشد.
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 4ها: طراحی بر اساس تخصیص کاربری مختلطاختالط کاربری  -5
 ها و وجود عملكردهاي مورد نياز روزانه در جوار ايستگاه حمل و نقل همگاني ضروري است.اختالط کاربري-

درآمد مسععير سععفر روزانه هاي کمبايد امكان دسععترسععي سععاکنان مناطق مسععكوني به حمل و نقل همگاني انبوه فراهم شععود به نحوي که گروه -

 باشند.تري داشتهکوتاه

 تامين فضاي باز به عنوان يكي از کاربري هاي ضروري مهم مي باشد.-

هماهنگی تراکم کاربری و فعالیت و ظرفیت شبکه حمل و سازی و : بهینهفضا و فعالیت تراکم نسبی افزایش -6

 5نقل همگانی
تراکم نسبي فضاي کار و سكونت در نزديكي ايستگاه حمل و نقل همگاني بايد بيش از نواحي همجوار باشد و در عين حال الزم است با زمينه -

 و بافت شهري همجوار هماهنگي الزم را دارا باشد.

ای بر اساس کاهش سفرهای روزانه و جلوگیری ریزی شهری و منطقهحی و برنامهتوسعه شهری فشرده: طرا -7

 6از توسعه افقی شهرها
 توسعه شهري بايد تا حد امكان در نواحي شهري موجود انجام شود.-

 توسعه اطراف ايستگاه حمل و نقل همگاني به صورت فشرده طراحي گردد. -

 همگاني بصورت فشرده نباشد.فضاهاي دورتر از ايستگاه هاي حمل و نقل  -

محور به طراحی مبتنی بر حمل و نقل  تغییر شععیوه رایج جابجایی حمل و نقل رویکرد از طراحی خودرو -8

 همگانی
شبكه حمل و نقل همگاني  - ستفاده از ظرفيت معابر براي  سيده و حداکثر ا صي بايد به حداقل ر شخ ضاي متعلق به عبور و توقف خودروي  ف

 يد.انبوه بعمل آ

 معابر اطراف ايستگاه هاي حمل و نقل همگاني به نفع حمل و نقل عمومي طراحي گردد. -

 

 ونقل همگانی در ایرانتوسعه مبتنی بر حملچشم انداز  - 1-3

در هاي کشور سازيگذاري و تصميمسياست مبنايجديد در کشور،  سياستعنوان ونقل همگاني بهتوسعه شهر و مجموعه شهري مبتني بر حمل

در مقياس کالن، سيماي مطلوب شهر و مجموعه شهري  سياستانداز اين قرار گرفته است. چشمحمل و نقل و شهرسازي هماهنگي ميان زمينه 

 نمايد.را در افق طرح ترسيم و ميثاقي براي توسعه پايدار کشور ايران ارائه مي

هاي شهري همگن تبديل شده است. اي از مجموعهاي از ايران به گسترهدر افق اين چشم انداز، بخش عمده هم راستا با تحقق طرح کالبدي ملي

هاي شهري از شهرها، مراکز جمعيتي کوچک و بزرگ و روستاهايي تشكيل شده که در يک کارکرد معين در تعامل با هر يک از مجموعه

ها بر اساس اصول و ضوابط توسعه ونقل همگاني، طراحي سكونتگاهطه توسعه سيستم حملها به واسيكديگر قرار دارند. ساکنين اين مجموعه

ونقل همگاني و ابتكارات مبتني بر هويت محلي، توسعه پايدار فرهنگي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي، از حق انتخاب بيشتري مبتني بر حمل

برخوردار شده و در نتيجه رضايتمندي بيشتر و کيفيت زندگي باالتري دارند. در تعيين محل زندگي، فرصت هاي شغلي و دسترسي به خدمات 

هاي ارتباطي ملي به نحو کارآمدي به يكديگر متصل بوده، ساختار کالبدي توسعه هاي شهري کشور نيز در سطح کالن توسط شبكهمجموعه

 هايي خواهد داشت:نداز، چنين ويژگيااند. از اين رو توسعه کالبدي ايران در افق اين چشمملي را تشكيل داده

                                                           
 سناد باالدست تعيين شود. براي تعريف کاربري مختلط به بخش واژگان رجوع شود.هاي مجاز بايد با توجه به اتخصيص و نوع کاربري- 4

 هاي باالدست تعيين شود.ميزان تراکم مجاز بايد با توجه به طرح - 5

 هاي باالدست باشد.الگوي توسعه و بافت شهري بايد مطابق با طرح- 6
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کيلومتر( شده و همچنين -ها باعث کاهش تقاضا و طول سفر )وسيله نقليهريزي آگاهانه، چيدمان هوشمندانه و ترکيب مناسب کاربريبرنامه -1

است.  ( شدههاي شهري و شهرهاي بزرگموجب حفظ فضاهاي باز و پيشگيري از ساخت و سازهاي پراکنده در ساير اراضي )مجموعه

ونقل در راستاي ترين نوع حملعنوان پاکونقل همگاني جامع و گسترده در سطح کشور بههاي شهري توسط يک شبكه حملمجموعه

 اند.توسعه پايدار به يكديگر متصل شده

هاي استفاده از فرصت سو و همگراي شهرهاي سراسر کشور، باها( به سبب ارتباط همتوسعه و رونق اقتصادي شهرها )در همه مقياس -2

 ها  صورت گرفته است.ونقل همگاني و حوزه نفوذ ايستگاهاقتصادي شبكه حمل

شهرهاي بزرگ، متوسط و ، پذيري کالنشهرهاونقل همگاني پاک و حرکت به سمت شهر سبز، زيستبه سبب استفاده گسترده از حمل -3

 کوچک ارتقا يافته است.

هاي مختلف مجموعه ها  براي ساکنين بخشاي و شهري يكپارچه دسترسي به فرصتگاني منطقهونقل همبه واسطه توسعه سامانه حمل -4

اسالمي در راستاي  -هاي اجتماعي ايرانيشهري صرف نظر از محل سكونت و نيز طبقه اجتماعي آنان، تسهيل شده و از اين رو تحقق ارزش

 برقراري عدالت اجتماعي ميسر شده است.

اي با تقويت حس هونقل شهري و منطقنه مناسب حملواسطه برخورداري از يک ساما رامون به شهرهاي بزرگ بهمهاجرت از شهرهاي پي -5

 تعلق مكاني به واسطه طراحي شهري با تاکيد بر هويت محلي تعديل شده است.

اي و برون شهري و کاهش منطقهونقل همگاني براي سفرهاي درون شهري، ترجيح و تمايل شهروندان به استفاده از حملدر مقياس شهري  -6

ونقل همگاني را در پي دارد. در اين راستا تلفيق ونقل شخصي به سبب سهولت، کارآمدي، جذابيت و مطلوبيت شبكه حملاستفاده از حمل

درب به درب( مين دسترسي کامل )سفر أونقل همگاني، عالوه بر تونقل غيرموتوري با حملطور کلي حملسواري و بهروي، دوچرخهپياده

 محور شهري را سبب شده است.محيط سرزنده و انسان

 

 "ونقل همگانیراهنمای توسعه مبتنی بر حمل"مخاطبین  -1-4

 است. را مخاطب خود قرار دادهحوزه شهرسازي و حمل و نقل کشور مديران و دانشگاهيان متخصص در ، مشاورانحاضر سه گروه شامل راهنماي 

 :هاها و طرحتهيه برنامه مشاوران 

 ريزي جهت اجراها و برنامهها و برنامهمديران: تنظيم سياست 

 :آموزش و توليد علمارتقاء  دانشگاهيان متخصص در حوزه شهرسازي و حمل و نقل کشور  

 

 

 

 



  

 

 

 

نقل وتوسعه مبتني بر حمل نحوه تطابق :مفصل دو

 و عمرانهاي توسعه طرح باهمگاني 
 

 

 

 



 مقدمه-2-1

ريزي شهري در ساختار برنامهراهنماي حاضر ايجاد هماهنگي ميان رويكرد توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني و يكي از اهداف اصلي تدوين 

 با اسناد توسعه و عمران شهري معرفي خواهد شد. ت.م.ح.ه ايران است. لذا در اين بخش نحوه سازگاري محتوا و اهداف

  الزامات -2-2

توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني، طبق تعريف به ضرورت هماهنگي ميان طرح هاي توسعه و عمران شهري و حمل و نقل همگاني مرتبط 

کند. از آنجا که اين حمل و نقل همگاني را مطرح مي دسترسي بهها در شعاع مشخصي از ها و کاربريبوده و لزوم ايجاد تغيير و تمرکز فعاليت

موضوعات مربوط به تراکم، سرانه، احداث زم است هاي باالدست و طرح ت.م.ح.ه  شود، التواند موجب ايجاد ناهماهنگي ميان طرحموضوع مي

ت و ضوابط و مقررات معين دارد، در قالب اسهاي جامع و تفصيلي به آن پرداخته شدهمراکز تجاري، نواحي مسكوني و هر آنچه که در طرح

 هاي جامع و تفصيلي مصوب شهرها( باشد. به ويژه طرح خردتا  کالنهاي فرادست از مقياس هاي مذکور )طرحهاي طرحيافته

ها، ح و سطوح سرانهط با مكانيابي، سطهاي توسعه و عمران شهري که اجراي ت.م.ح.ه در ارتبار موارد استثنايي يا بازنگري طرحد: (1 هتبصر

تب به عنوان مغايرت اساسي با مغايرت داشته باشد، مرا ت طرح فرادست توسعه و عمران شهريها و سطح اشغال مورد نظر با پيشنهاداتراکم

 هاي توسعه و عمران، مراحل تصويب در استان مربوطه و شورايعالي را طي خواهد کرد.طرح

-شهرهاي ايران هسته مرکزي شهر داراي بافت تاريخي مي باشد و نظر به اهميت حفظ يكپارچگي ساختاري (: با توجه به اينكه در اکثر2تبصره 

تاريخي الزامي است و مي بايست طبق  -فرهنگي-عملكردي بافتهاي تاريخي شهري، در مطالعات موضوع ت.م.ح.ه تهيه پيوست ويژه اجتماعي

 به آن سازمان ارجاع شود و در صورت عدم مغايرت مالک عمل قرار گيرد.براي تصويب قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي 

 

 تنوع مقیاس و گونه شناسی -2-3

نوع بافت شهري در محل استقرار همچنين بسيار اهميت داشته و در سطوح متعددي قابل مطرح شدن است. ت.م.ح.ه  موضوع مقياس در رويكرد

ه تاريخي شهر، بافت مياني، توان به صورت کلي به بافت و هستبود. در مورد شهرهاي ايران ميثيرگذار خواهد أايستگاه، در برنامه و طرح، ت

اشاره کرد. بديهي است با توجه به تنوع اقليمي، فرهنگي و تفاوت در اندازه و نقش شهرهاي کشور، اين  منفصلهاي جديد و نواحي توسعه

به منظور هماهنگي نحوه توسعه حمل و نقل همگاني با ساختار و الزم است  لذا .ان دهدها و خصوصيات را نشتواند کليه تفاوتبندي نميدسته

بافت  شناختمطالعات جامع شوند، هايي که براي استقرار ايستگاه و يا کريدورهاي حمل و نقل همگاني شناسايي ميبافت هر شهر، در مكان

هاي قانوني همچنين الزم است به محدوديت وزه نفوذ آن مورد توجه قرار گيرد.ريزي براي ساختار ايستگاه و حانجام شده و در برنامهشهري 

 ناشي از هر گونه تغيير در بافت تاريخي، توجه شده و از مصوبات مربوط به حفظ ميراث فرهنگي و تاريخي شهرها تبعيت شود.
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هاي متنوع در تناسب با موقعيت و بنديها و ترکيبها، فرمداراي يک الگوي قابل تكرار براي تمام نواحي نبوده و در مقياس ت.م.ح.ه رويكرد

شهر، کريدور، -همقياس اصلي شامل ناحي سهريزي در برنامهدهد که المللي نشان ميمطالعه منابع بينجايگاه مكاني خود قابل طرح هستند. 

که  اين ترتيبتعبير کرد. به نيز تر به شكل سطح، خط و نقطه توان به صورت سادهاين مفهوم را مي. 7شودانجام مي سايتمحدوده ايستگاه/ 

توانند به صورت يک سكونتگاه و يا بخشي از يک شهر تعبير شوند. خطوط همان کريدورها هستند که بسته به مقياس مورد نظر مي ،سطوح

ها هستند که بسته به نقش و جايگاه خود حداقل در دو دسته کنند و نقاط نيز همان ايستگاههاي مختلف برقرار ميارتباط ميان سطوح را در مقياس

  باشند.مي بنديي قابل تقسيماصلي و فرع

 

 هاي توسعه و عمرانهندسي معادل و تعبير در طرح مفاهيمرابطه ميان سطوح ت.م.ح.ه،  -2 جدول

 های توسعه و عمرانمعادل درطرح تعابیر هندسی سطوح ت.م.ح.ه

 شهر/ سكونتگاه-1 سطح شهر-ناحيه

   منطقه، ناحيه، محلهبخشي از شهر: -2

 ايسكونتگاه در مقياس حومهاتصال شهر/ -1 خط کريدور

 هاي شهر در مقياس شهرياتصال بخش-2

بندي و حداقل در دو گونه ايستگاه اصلي و فرعي قابل شناسايي است. دسته-1 نقطه ايستگاه

 باشد.ها و نحوه طراحي آنها متاثر از بافت شهري همجوار نيز ميشناسي ايستگاهگونه

 

ترتيب که در مقياس ناحيه، در هاي توسعه و عمران متناظر تعريف نمود. بدينتوان در ارتباط با طرحميانواع سطوح ت.م.ح.ه را همچنين 

 هاي توسچارچوب طرح

هاي هاي جامع هماهنگ هستند. مقياس کريدور در دو سطح طرحبا طرح در مقياس شهر و ؛هاي مجموعه شهرياي و طرحعه و عمران ناحيه

هاي ريزي آن در چارچوب طرحهاي جامع قابل طرح بوده و جزئيات برنامههاي مجموعه شهري و همچنين طرحاي/ طرحتوسعه و عمران ناحيه

هاي جامع و تفصيلي قرار گرفته و ود، در مقياس طرحشموضعي و موضوعي قابل انجام است. آنچه که در سطح ايستگاه و طرح آن مطرح مي

 .قابل انجام است هاي موضعي و موضوعيريزي آن در چارچوب طرحمانند کريدور، جزئيات برنامه

 

                                                           
7, Corridor, Station Area and Siteregion-City -  

انواع سکونتگاه های شهری به تفکیک شهرهای مرکزی و پیرامونی و اجزای تشکیل )ناحیه
(دهنده یک شهر

ارتباط خطی و اتصال دهنده چند سکونتگاه و یا مراکز )کریدور
(زیرمجموعه یک شهر

ایستگاهمحدوده

(اصلی یا فرعی)
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 هاي توسعه و عمراندر ارتباط با طرح ت.م.ح.ه سطوحانواع  -3 جدول

 مقیاس های توسعه و عمران مرتبططرح عنوان سطح ت.م.ح.ه

 )سطح(اي ناحيه

 )خط(کريدور 

 ايطرح توسعه و عمران ناحيه

 طرح مجموعه شهري

1:25000 

1:25000 

 شهري )سطح(

 کريدور )خط(

 )نقطه( ايستگاه

 طرح جامع

 طرح تفصيلي

 طرح موضعي و موضوعي

1:10000- 1:5000 

1:2000 

1:500 

 

واند چندين کريدور را در بر گرفته و سطوح متعددي را به تميشهر -هاي متوالي و مرتبط انجام شود. مقياس ناحيهريزي بايد در مقياسبرنامه

اي، اتصال چندين شهر اقماري به مرکزيت ايستگاه را برقرار کرده و در مقياس شهري، اتصال . هر کريدور در مقياس حومهيكديگر متصل کند

متشكل از چندين قطعه زمين يا سايت خواهد بود. هر ايستگاه  کند.را از طريق ايستگاه برقرار مي مرکز شهري /چندين واحد همسايگي

ريزي ت.م.ح.ه و توان از مقياس کوچک به بزرگ و يا بالعكس انجام داد. با توجه به اهميت مقياس در برنامهريزي را ميترتيب، برنامهبدين

هاي مختلف معرفي خواهد در چارچوب مقياسريزي شهري کشور، در ادامه ت.م.ح.ه همچنين لزوم تناسب آن با اسناد و سلسله مراتب برنامه

 شد.

 

 ت.م.ح.ه سطوحانواع -2-4
ريزي مختلف قابل طرح است. به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر، الزم است هماهنگي ميان برنامه سطوحدر  ت.م.ح.هريزي براي تحقق برنامه

دهد که نقل همگاني نشان ميوساير راهنماهاي توسعه مبتني بر حملباشد. بررسي تجارب جهاني و هاي مختلف وجود داشتهدر سطوح و مقياس

 زير قابل طرح است: سطوحدر  ت.م.ح.ه

 )سطح( شهر -یهناح -1

 )خط( کریدور-2

 )نقطه( سایتایستگاه/ -3
و  گيرند، الزم است وظايف مترتب بر هر طرحفوق در چارچوب يک يا چند طرح توسعه و عمران قرار مي سطوحبا توجه به اينكه هر يک از 

اري و ذگکالن، موضوع سياست سطحنحوي که در همورد نظر تعريف شود. ب سطحدر چارچوب  براي هر مشاور جهت تهيه و بازنگري

در  ت.م.ح.هرويكرد باشد. بنابراين خرد، رويكرد در حد مسائل مربوط به يک پروژه قابل طرح مي سطحريزي راهبردي مطرح بوده و در برنامه

 . استبندي قابل دسته سايت، کريدور، ايستگاه / شهر-ناحيه سطحسه 
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 ت.م.ح.ه شهر-ناحیه سطح-2-4-1

به منظور ايجاد يكپارچگي  شهر-ريزي در سطح ناحيهبرنامه

اي مانند کاهش ترافيک و ارتقاي سالمتي با ميان اهداف ناحيه

اي مانند الگوي رشد جمعيت و مكانيابي توجه به شرايط زمينه

 اي الزمشود. در سطح ناحيهمراکز اشتغال و فعاليت انجام مي

اي ر قرار گرفته و به شبكهنظاست فراتر از محدوده ايستگاه مد

هاي مرتبط از طريق حمل و نقل همگاني توجه شود. از مكان

در اين مقياس همچنين بايد به مراکز اصلي اشتغال و الگوهاي 

ريزي در اين سطح ناحيه توجه شود. برنامهمقياس شهر و سفر در 

و نقل، توسعه مسكن و اشتغال است. محدوده جغرافيايي مورد نظر  هاي موجود از ديدگاه رشد شهري، حملمستلزم ايجاد هماهنگي ميان طرح

سكونتگاه است که با يكديگر در ارتباط بوده و سفرهاي آونگي در آنها جريان دارد. همچنين توجه به  يک يا چنداي شامل در سطح ناحيه

ريزي در اين سطح بايد در نهايت به ارتقاي ارتباط )موجود و پيشنهادي( نيز اهميت دارد. برنامه شهر-و کيفيت شبكه حمل و نقل ناحيه وسعت

 ها و مراکز اشتغال و بهبود و ارتقاي دسترسي نواحي محروم به خدمات موجود منجر شود. ميان سكونتگاه

گيري در حوزه مديريت رشد شهري شده و تحليل و تصميمو نقل انجام ريزي حمل ها و برنامهدر اين سطح، يكپارچگي ميان توزيع کاربري

اين مقياس شود. گذاري در اسناد توسعه و عمران فراهم ميبه عنوان يک موضوع سياست  ت.م.ح.هشود. همچنين، امكان لحاظ نمودن انجام مي

شود. نقاط اصلي جاذب سفر در آن بررسي ميو نقل و ها، شبكه مسيرهاي حمله سكونتگاهبوده و روابط ميان شبك شهر-ناحيه سطحدر  بخش

 باشند:هاي اصلي در اين سطح به شرح زير ميراهبردها و سياست شود.ت.م.ح.ه انجام ميگذاري کالن براي تحقق در اين سطح، سياست

 

 اهداف:
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 تحقق عدالت و شمول اجتماعي در دسترسي کليه شهروندان به مراکز فعاليت و سكونت -1

 و ارتقاي زيست پذيري نواحي شهري از طريق توسعه حمل و نقل همگاني پاککاهش آلودگي هوا  -2

 راهبرد:

کاهش وابستگي به خودروي شخصي و افزايش سهم حمل و نقل همگاني و پايدار در سفرهاي اي و شهري با هدف ريزي ناحيهبرنامه -3

 شهري شهري و بين

 :هاسياست

 سطح ناحيه-الف

 شبكه حمل و نقل همگاني ، جمعيت و فعاليت در پيوند بالگوي نظام اسكانها و تعيين امكانيابي سكونتگاه -1

 سطح شهر-ب

هايي از شهر که به دليل نوع کارکرد و ارتباطات، الزم است از طريق خطوط حمل و نقل همگاني به يكديگر متصل تعيين بخش -1

 ق شبكه حمل و نقل همگانيريزي براي اتصال آنها از طري، و برنامهشوند به تفكيک ناحيه، منطقه و شهر

  هاي جديد شهري )در صورت لزوم( در پيوند با شبكه حمل و نقل همگانيريزي توسعهبرنامه -2

 

 کریدور ت.م.ح.ه سطح- 2-4-2

اي هستند و کريدورهاي رفت و آمد يكي از اجزاي شبكه حمل و نقل ناحيه

تواند در اين سطح انجام شود. هم مي ت.م.ح.هريزي به همين ترتيب، برنامه

باشد نيز که عمدتاً در مقياس ايستگاه مطرح مي ت.م.ح.هدستيابي به اهداف 

هاي واقع ريزي در سطح کريدور که نقش و نحوه ارتباط ايستگاهبدون برنامه

ريزي پذير نخواهد بود. برنامهکند، امكاندر مسير حمل و نقل را تعيين مي

ها و ارتباط آنها به منظور دستيابي تلزم توجه به نقش ايستگاهدر اين سطح مس

کريدورها در دو مقياس شهري و برون باشد. مي ت.م.ح.هبه اهداف اصلي 

ريزي در اين سطح، حصول اطمينان هدف از برنامهشوند. شهري مطرح مي

ها از اين مهم است که توسعه در يک ايستگاه، مكمل توسعه در ساير ايستگاه

ايجاد  ت.م.ح.هگرفته بر اساس اصول هاي شكلاي از مكانوده و شبكهب

شود. در اين فرآيند، هاي بالقوه تعيين ميها و مراکز فعاليتي، بهترين مسير و ارتباط ميان ايستگاهترتيب که با توجه به توزيع سكونتگاهشود. بدين

ريزي کريدور با توجه و عدالت اجتماعي نيز تحقق خواهد يافت. طراحي و برنامهامكان هدايت رشد، توسعه و تقويت مراکز فعاليت فراهم شده 

گيري و مديريتي و همچنين اسناد هاي تصميمباشد، متفاوت بوده و حوزه قانوني شهرها و يا خارج از آن قرار گرفته محدودهبه اينكه در 

هاي حمل و نقل يابي مسير و ايستگاهد کرد. هدف اصلي از اين طرح، مكانريزي مرتبط با آن نيز متناسب با اين موضوع تغيير خواهنبرنامه

  تواند دستاوردهاي زير را در بر داشته باشد:ريزي در سطح کريدور ميباشد. به طور خالصه، برنامهمي

 و شهري ايتعيين نوع و عملكرد کريدور در شبكه حمل و نقل ناحيه-

هاي متعدد و فراهم شععدن گزينهها مندي سععاکنان ناحيه از تقويت دسععترسععيهاي مختلف موجود در مسععير و نحوه بهرهمطالعه نقش ايسععتگاه-

 نقلوحمل

 ريزان به فازبندي توسعه در طول مسير کريدور و تعيين کاربري و الگوي توسعه متناسب با شرايط هر ايستگاهتوجه برنامه-
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 شهرياي و ه نيازهاي برنامه ريزي در مقياس ناحيهتوجه همزمان ب-

شود. کريدور در دو محدوده ها در آن بررسي ميچندين ايستگاه مطرح بوده و نحوه شناسايي مسيرها و ارتباط ميان ايستگاه سطحدر  بخشاين 

 باشند:اين سطح به شرح زير مي هاي اصلي درراهبردها و سياست شود.تعريف مي آنو خارج از  شهر محدودهداخل شامل محدوده 

 اهداف:

 تحقق عدالت و شمول اجتماعي در دسترسي کليه شهروندان به شبكه حمل و نقل همگاني -1

 کاهش آلودگي هوا و ارتقاي زيست پذيري نواحي شهري از طريق توسعه سيستم هاي حمل و نقل همگاني پاک -2

 راهبرد:

اي و شهري با هدف کاهش وابستگي به خودروي شخصي و افزايش سهم ريزي توسعه کريدورهاي ارتباطي در مقياس ناحيهبرنامه -3

 شهري حمل و نقل همگاني و پايدار در سفرهاي شهري و بين

 :هاسياست

 سطح ناحيه-الف

 ها به منظور اتصال مراکز اصلي فعاليت و سكونتهها و پايانارائه الگو و نظام سلسله مراتب شبكه حمل و نقل همگاني، توقفگاه -1

 تعيين نوع، عملكرد و نقش کريدورهاي پيوند دهنده مراکز اصلي فعاليت و سكونت -2

 انتخاب نوع سيستم حمل و نقل همگاني حومه اي در تناسب با ويژگي هاي جمعيتي، اقتصادي و الگوي سفرهاي آونگي  -3

 سطح شهر-ب

 نقل همگاني شهر با شبكه ناحيه و مجموعه شهريتداوم و اتصال شبكه حمل و  -1

 اتصال مراکز اصلي شهري )مقياس ناحيه، منطقه و شهر( از طريق شبكه حمل و نقل همگاني -2

 انتخاب نوع سيستم هاي حمل و نقل همگاني در تناسب با ويژگي هاي جمعيتي و اقتصادي شهر و الگوي سفرهاي شهري -3

 

 ایستگاه/ پروژه ت.م.ح.ه سطح- 2-4-3

در ترين اجزاي عملياتي و اجرايي ايستگاه، يكي از مهم سطحريزي در برنامه

ت.م.ح.ه است. با توجه به موقعيت مكاني و نوع سيستم حمل و نقل  رويكرد

همگاني، نقش و جايگاه ايستگاه متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال ممكن 

کز شهر، در يک منطقه مسكوني يا است يک ايستگاه در بخش تجاري مر

باشد. همچنين ممكن است ايستگاه در اي قرار گرفتهدر نواحي حومه

اي کامال توسعه يافته که کاربري و تراکم آن قابليت تغيير چنداني منطقه

اي در حال رشد و تغيير. هر ايستگاه ندارد، واقع شده باشد و يا در منطقه

پذيرد و شناخت و تحليل آن در ن تاثير ميداراي حوزه نفوذي است که از آ

توان در ريزي و طراحي نقش مهمي دارد. حوزه نفوذ ايستگاه را ميبرنامه

 سه دسته زير شناسايي کرد:

 کيلومتر( 3-5حوزه نفوذ شهري ) -
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سته به نقش ايستگاه و شرايط محلي  متر 500-800بيناين فاصله به صورت متداول روي )حوزه نفوذ در محدوده پياده  - است، ولي ب

 (تواند افزايش يابدمي

 حوزه نفوذ در محدوده بالفصل و همجوار ايستگاه -

ريزي کلي قابل استفاده باشند. محورهاي هاي مشترکي را نيز متصور شد که در برنامهتوان ويژگيها، ميرغم وجود تنوع در نقش ايستگاهعلي

 شوند:شناخت نقش و جايگاه ايستگاه به شرح زير پيشنهاد مياصلي مطالعاتي براي 

 حوزه نفوذ و عملكرد ايستگاه  -

 نوع سيستم حمل و نقل همگاني )که تعيين کننده حجم رفت و آمد، سرعت و توالي تردد در ايستگاه است( -

 در محدوده ايستگاه فضاها و تراکم فعاليت و الگوي توزيع کاربري -

 ي موجود در محدوده ايستگاه )بلندمرتبه، با ارتفاع متوسط و کم ارتفاع( و تعداد واحدهاي مسكونيهاي مسكونانواع گونه -

 ميزان و تراکم واحدهاي اشتغال موجود در محدوده ايستگاه -

 شناسي فضاي باز همجوار با ايستگاه )ميدان يا فضاي سبز(نوع و گونه -

يير و تحول را در حوزه کاربري زمين، تراکم، شبكه رفت و آمد و ساير محورهاي اساسي ايستگاه، بيشترين تغ سطحبا توجه به اينكه طراحي در 

، بسيار حائز اهميت بوده و تغيير در تراکم جامعهاي فرداست مرتبط به ويژه طرح مرتبط ايجاد خواهد کرد، ضرورت هماهنگي با چارچوب طرح

 ها مطرح شود.يا کاربري بايد در چارچوب اين طرح

ها و ساير موارد قابل طرح ها، شبكه معابر، تراکم فعاليتايستگاه و حوزه نفوذ بالفصل آن بوده و شيوه استقرار کاربري سطحدر  بخشاين مقياس 

هاي اجرايي مرتبط با طرح ايي طرح ايستگاه مطرح است(، نقشهپروژه )که به عنوان عمليات اجر سطحشود. در در اين محدوده در آن بررسي مي

 باشند:هاي اصلي در اين سطح به شرح زير ميراهبردها و سياستناسب با شرايط محلي تهيه مي شود. در ت

 اهداف:

 تحقق عدالت و شمول اجتماعي در دسترسي کليه شهروندان به ايستگاه و وسايل حمل و نقل همگاني -1

 ل همگاني پاککاهش آلودگي هوا و ارتقاي زيست پذيري شهري از طريق توسعه سيستم هاي حمل و نق -2

 سياست:

هاي حمل و نقل همگاني در مسير کريدورهاي تعيين شده، در تناسب با بافت و زمينه شهري موجود، ريزي براي توسعه ايستگاهبرنامه -3

 به منظور دسترسي مناسب و بهينه به حمل و نقل همگاني

 :هاراهبرد

 در تناسب با الگوي سفر و امكانات اقتصادي شهر و شهر ي حمل و نقل همگاني در مراکز ناحيه، منطقههاايستگاه جانمايي -1

 تعيين نقش ايستگاه با توجه به عملكرد و موقعيت آن در سطوح تقسيمات شهري -2

خدماتي، اداري و انتظامي، فضاي سبز، حمل و نقل و انبارداري، تفريحي و -بيني نواحي با کاربري مختلط )شامل تجاريپيش -3

 قياس سطوح تقسيمات شهري( در شعاع دسترسي پياده ايستگاه و در مسير کريدورها گردشگري و مسكوني بسته به م

 هاي حمل و نقل همگانيبيني شبكه دسترسي پياده و دوچرخه )در صورت امكان( در حوزه نفوذ ايستگاهپيش -4

 هاي حمل و نقل همگانيايجاد شبكه نفوذپذير در حوزه نفوذ ايستگاه -5

 ر محدوده ايستگاه و پايانه هاي حمل و نقل شهريرعايت اصول طراحي همه شمول د -6
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 هاي مختلفنقش و مأموریت دستگاه فصل سوم:
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 هاها و سازمانلزوم همکاری و تعامل دستگاه -3-1

 باشند ومي متفاوتبرحسب نوع وظايف خود با هم  شهريشهري و بروندر حوزه درون راهبردي، اجرايي و آموزشي امور در نهادهاي متولي

که هدف اصلي از آن  "توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني" جهت نيل به اهدافيافتن راهكارهاي نظري و عملياتي براي پيوند ميان نهادها 

جهت تحقق  بنا بر نوع اقدام و تشكبالتها وظايف سازماندر اين فصل نقش و رو مي باشد. از اينپيوند شهرسازي و حمل و نقل است، ضروري 

تمامي مواردي که در ها و دستگاهها رود سازمانگردد و انتظار مياي ارائه مينياز و توصيهبه صورت پيش اهداف اشاره شده در اين راهنما 

 :در دستور کار خود قرار دهندجدول زير بدان اشاره شده است را 

 

 اي( مبتني بر حمل و نقل همگانيدر توسعه )شهري و منطقه هاي مختلفنقش و مأموريت دستگاه -4 جدول
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 ت.م.ح.ه و ساير اسناد مرتبط بايد با توجه به اصول  و عمران )در سطوح مختلف( توسعه  يهاطرح يهشرح خدمات ته بازبيني -

 با رويكرد ت.م.ح.ه( بازنگري يا تهيه مرحله)در  شهري جامع هايطرح نقلي و حمل مطالعات بررسي -

 فرآيند طبق شهري مربوطه جامع طرح در مشاور توسط شده تهيه.م.ح.ه ت هايطرح نمودن لحاظ -

  مرتبط يبا اعضا يكبارراهنما هر دو سال  يبازنگر -
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 و ارسال براي شورايعالي شهرسازي و معماري  کارفرماي پروژه مذکورهاي ت.م.ح.ه از و بررسي تمامي طرح دريافت -

 شهرسازي و مسكن و راه تحقيقات، مرکز همكاري با معلوم زمان مدت از پس مذکور راهنماي در الزم مفاد بازنگري -

 شهريحمل و نقل کشور با حمل و نقل درون شهري در راستاي يكپارچگي نظام حمل و نقل همگاني درون شهري و برونانطباق و همخواني طرح جامع  -

 ترابري هماهنگي شورايعالياز طريق  راهنماالزم در  الزامات تصويب -
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سازي و عمران شرکت در ست مي ايران شهري به سعه رويكرد باي صلي مباني از يكي عنوان بهرا     همگاني نقل و حمل بر مبتني تو ست و هاطرح ا  هايسيا

 :گيرد قرار مدنظر زير موارد در شهري ناکارآمد هايبافت در شهري بازآفريني

 هاي محدوده مجاورت در واقع( مترو اتوبوس، ، آهن راه هاي ايسعععتگاه شعععامل) عمومي نقل و  حمل هايايسعععتگاه هاي فرصعععت و ها ظرفيت گيري ازبهره -

  بازآفريني هاي طرح در هدف هايمحدوده و محالت توسعه تحريک و سرزندگي ايجاد هدف با(  شهر حريم در واقع) شهري برون و شهري ناکارآمد

 رويكرد با بازآفريني هايطرح در شعهري ناکارآمد هاي محدوده در خرد اقتصعاد تقويت جهت در عمومي نقل و حمل ايسعتگاههاي هاي ظرفيت اسعتفاده از -

 .م.ح.ه  ت

 عنوان به اي حاشعيه هاي پارکينگ و باراندازها و انبارها ، صعنعتي متروکه ابنيه و اراضعي و آهن راه هايايسعتگاه به متعلق هاي توجه و اسعتفاده مجدد عرصعه -

 و عمران شععرکت و ا.ا.ج آهن راه شععرکت مشععترک همكاري با آن پيراموني  ناکارآمد محالت و ها ايسععتگاه کارايي بهبود براي توسعععه تحريک هايفرصععت

  بازآفريني  هاي طرح  در شهري بهسازي

 بر شععهري، ارزش با و تاريخي محالت در بويژه هدف محالت و هامحدوده شععهري بازآفريني هاي طرح در دسععترسععي شععبكه توسعععه و طراحي تأکيد بر -

 جذابيت باالبردن نيز و ساکنان زندگي کيفيت ارتقاي در آن بخشي اثر سبب به  نقل، و حمل هاي مود ساير با آن ترکيب و دوچرخه و پياده حرکت ساماندهي

  گردشگري هاي

 هاي طرح در شهرها حريم در واقع آهن راه خطوط و ايستگاهها حاشيه در رسمي غير سكونتگاههاي گسترش يا و ايجاد عدم منظور به الزم بيني تدابيرپيش -

 .م.ح.هت رويكرد با شهري بازآفريني
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شهردار اعمال - شماره  يبر حمل ونقل همگان يتوسعه مبتن يكردها در خصوص اعمال رو ي، اجرا و نظارت بر  مطالعات جامع  314طبق شرح خدمات ضابطه 

    و حومه، سازمان برنامه  يحمل و نقل شهر

س توجه - صا اطراف ا يادهدوچرخه و پ يها يربه ايجاد م صو ستگاه)خ صورت مكمل حمل ونقل يچند وجه يها ي جامع حمل  يطرح ها يهدر ته يهمگان -( ب

  و حومه  يونقل شهر

 ."همگاني نقل و حمل بر مبتنيتوسعه " ملي راهنماي در شده مطرح اصول با شهري فضاي در پارکينگ مديريت مطالعات تطابق -

 يبرگزار يزها و استاندارد ها و ن ياطالعات، نو آور ينبه آخر يابيدست ي، برا يو خارج يموسسات داخل يقاز طر ي،تخصص يمطالعات و پژوهش ها انجام -

  " يبر حمل ونقل همگان يتوسعه مبتن"در خصوص  يو آموزش يعلم يشهما

مربوط به  يها يگذار ياستدر س يدنسبت به احداث معبر جد يموتور يرو غ يحمل و نقل همگان يقاز طر يحل معضالت حمل ونقل يتبر لزوم اولو تأکيد -

 هر شهر  يکمطالعات جامع حمل ونقل تراف

 و  حمل بر مبتني توسعه " ملي راهنماي مفاد با مطابق که ايگونه به کشور، شهرهاي ترافيک نقل و حمل هاي طرح تهيه و مطالعات انجام بر عاليه نظارت -

 باشد ." همگاني نقل
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 موسوم به ت.م.ح.ه جهت بررسي و ارسال براي شورايعالي شهرسازي و معماري به معاونت حمل و نقل  يپروژه ها يتمام ارائه -

 PPP  يگذار يهگذار در غالب طرح سرما يهنسبت به جذب سرما يبخش خصوص ياکه پروژه در آن واقع شده و  يهر شهر يبا شهردار مشارکت -

 يفن يهشهر در صورت داشتن توج يحمل و نقل يراه آهن به عنوان مرکز سامانه چند وجه يستگاهنظر گرفتن ا در -

 سرزنده در شهر  يبه مكان يستگاها يلمسافران و تبد يبشهر و ارائه خدمات الزم جهت ترغ يبوم يتراه آهن متناسب با هو يها يستگاها توسعه -

راه آهن در درون  يها يستگاهحضور ا يتبهتر و نفع بردن مردن از خدمات با توجه به اهم يدر جهت خدمات رسان يقطار حومه ا يستمو توسعه س ايجاد -
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 راهنما اين در شده اشاره اصول و هامشيخط و هاسياست طبق ريلي خطوط و ابنيه ساخت -

 و حمل مدهاي ساير با يكپارچگي امكان و داشته مرکزيت مكاناالحتي که شهر از اينقطه در فني توجيه با آهنراه ايستگاه و ريلي زيربناي ساخت و طراحي -

 .باشد داشته را( شهريبرون وشهري )درون نقل

 هاايستگاه يابيمكان کميته مصوبات به توجه با شهر داخل در  آهن راه هايايستگاه يابيمكان جهت نياز مورد امالک و اراضي تملک تحصيل، -
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 تجهيز شهرهاي جديد فعلي به سيستم حمل و نقل همگاني کارآمد و مطلوب-

 هاي توسعه و عمران شهرهاي جديد با رويكرد حمل و نقل همگانيتهيه و يا بازنگري طرح -

 يابي شهرهاي جديدولويت قرار دادن حمل و نقل هگاني به عنوان پيش نياز مكاندر ا -
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 آن با مرتبط اجرايي ضوابط و ها دستورالعمل تهيه و راهنما بازنگري در علمي مشاوره ارائه و همكاري -

 .م.ح.هت آموزشي هاي دوره برگزاري و ريزي برنامه -

شي هاي دوره محتواي تدوين - سي نظام سازمان تاييد اخذ و.م.ح.ه ت آموز ضوع گنجاندن براي مهند شته پايه ارتقاي هاي دوره در مو سازي هاي ر  و شهر

 ترافيک

 کشورها ساير و ايران در ترويجي و آموزشي هاي دوره برگزاري و راهنما بازنگري و تكميل منظور به المللي بين هاي همكاري براي ريزي برنامه -

 شوند.هاي ت.م.ح.ه که به صورت پايلوت انجام ميمستندسازي پروژه-
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سان صنفي انجمن همكاري - شاور مهند سازي معاونت با م سبت معماري و شهر صول گنجاندن به ن سعه ا  خدمات شرح در همگاني نقل و حمل بر مبتني تو

 معماري و شهرسازي شورايعالي توسط که تفصيلي و جامع هايطرح

 جهت هماهنگي انديشي،هم جلسات برگزاري سازي،جريان نقل، و حمل بر مبتني توسعه ملي راهنماي سازي اجرايي نحوه خصوص در رساني اطالع -

 معمار و شهرساز مشاور مهندسان براي مشاور مهندسان جامعه و مربوطه واحدهاي همكاري با آموزشي هايدوره برگزاري
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  نهاد  مردم يهاتوسط سازمان يطيمح يستو ز ياجتماع هاييتبا حساس يبر حمل و نقل همگان يتوسعه مبتن يراهنما انطباق -

  يبر توسعه همگان يتوسعه مبتن يهاطرح محيطييستو ز ياجتماع هاييوستچارچوب پ يهمردم نهاد در ته يهاسازمان مشارکت -

 جامعه در همگاني نقل و حمل بر مبتني توسعه خصوص در نياز مورد آموزش همچنين و اطالعات مفهومي گسترش و بسط -
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