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راهنماي ملي توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني
توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی )(TOD
)(Transit Oriented Development
در برنامهريزي شهري« ،توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني» بر

متفاوت حمل و نقل ميسر شده و شبكهاي همپيوند در درون و يا با
بيرون از شهر شكل ميگيرد .کريدورها بر اساس تعداد ،نوع و
ميزان نزديكي و يا دوري فاصله ايستگاهها از يكديگر و همچنين

نوعي از توسعه شهري داللت دارد که دسترسي بيشترين تعداد

نوع يا انواع مدهاي حمل و نقل ،بر اراضي پيراموني خود در طول

مكانهاي مسكوني ،فعاليت و اوقات فراغت را در يك فاصله قابل

مسيرشان تاثير گذاشته و موجب شكلگيري «پهنه ايستگاهي»

دسترسي پياده به ايستگاه حمل و نقل همگاني فراهم کند.

بهصورت تك پهنه و يا «پهنه ايستگاهي کريدوري» در «توسعه
مبتني بر حمل و نقل همگاني» ميشوند.

سیاست ت.م.ح.ه(TOD) .
()Transit Oriented Development Policy

-3پهنه ایستگاهی (:)Station Area

در برنامهريزي شهري ،سياست ت.م.ح.ه برکاهش وابستگي به

پهنهايستگاهي با مرکزيت ايستگاه تعريف شده و اراضي محيط بر

خودروي شخصي به نفع افزايش سهم حمل و نقل همگاني -در

آن را با شعععاع  811متر (با وسعععت حدود  211هكتار يا 511اکر)

کليه سطوح سفرهاي شهري و بينشهري -از طريق ايجاد هماهنگي

شعععامل ميشعععود .از آنجا که در محدوده پهنهايسعععتگاهي امكان

ميان الگوي توسعه کانونهاي سكونت ،فعاليت و اوقات فراغت با

دسعععترسعععي به صعععورت پياده و يا با اسعععتفاده از وسعععايل تردد

الگوي توسعه شبكه حمل و نقل همگاني ،تأکيد دارد.

غيرموتوري به يكي از انواع حمل و نقل همگاني وجود دارد ،اين
پهنه نسععبت به پسععكرانه خود از مزيت بيشععتري براي محقق کردن

ت.م.ح.ه در سطوح مختلف

سياست «توسعه مبتني بر حملونقل همگاني» برخوردار است.

)(Transit Oriented Development at Different levels

ت.م.ح.ه از چهار سطح که اجزاي يك سيستم ميباشند بهشرح زير

-4بلوك /قطعه (:)Block/Parcel

تشكيل شدهاست:

بلوک/قطعه واقع در هر «پهنهايستگاهي» آخرين جزء از اجزاي

-1منطقه /شهر (:)City/Region

«توسعه مبتني بر حملونقل همگاني» درنظام برنامهريزي ميباشد

منطقه/شهر بر محدودهاي جغرافيايي داللت دارد که کانونهاي

که با برنامهريزي و طراحي مناسب آنها ميتوان فضايي ايمن،

واقع درآن بهسبب شدت تواتر سفر (با هر انگيزه اجتماعي،

سرزنده و مطبوع براي سكونت ،کار و فعاليت و گذران اوقات

اقتصادي و  )...با يك کانون اصلي و يا از طريق آن ،داراي نوعي

فراغت را در «پهنهايستگاهي» ايجاد کرده و بدينترتيب کارآيي و

همبستگي (در وضع موجود و يا برنامههاي توسعه) بوده و ضرورت

سودمندي حمل و نقل همگاني را در «توسعه مبتني بر حملونقل

پيوند از طريق يكي از انواع سيستمهاي حملونقل همگاني را نشان

همگاني» تضمين کرد.

دهند .اين محدوده جغرافيايي ميتواند بخشي از يك شهر باشد و

اصول ت.م.ح.ه
)(Transit Oriented Development Principles
اصول هشتگانهاي که کاربست آنها در «پهنه ايستگاهي» موجب

يا محدودهاي فراتر از شهر ،مشروط بر اينكه با يك شهر مرکزي
(يك کالنشهر يا يك شهر /منطقه) همپيوند باشد.

ترغيب استفاده از حمل و نقل همگاني و تحقق اهداف ت.م.ح.ه.
-2کریدور (:)Corridor

ميشوند عبارتند از (براي شرح تفصيلي ر.ج .کنيد به فصل اول):

در هر منطقه/شهرکريدورها معرف مبدأ ،مقصد و همچنين مسير ويا

 -1حرکت پياده ( :)Walkبر اساس توسعه محلههاي مشوق

مسيرهاي برقرارکننده ارتباط ميان کانونهاي همپيوند در شهر و يا

پيادهروي

فراتر از شهر ميباشند .کارکرد و نوع هر کريدور به نوع

 -2استفاده از دوچرخه ( :)Cycleبا اولويت بخشيدن به شبكه

ايستگاههاي واقع در کانون تحت پوشش آن ،بستگي دارد.

وسايل حملونقل غيرموتوري

بدينترتيب بستر الزم براي شكلگيري انواع شبكهها با مدهاي
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 -3ايجاد همپيوندي ( :)Connectاز طريق ايجاد شبكههاي

ايسععتگاهي» بر اسععاس نوع پهنهبندي کالبدي و عملكردي ،شععيوه
بارگذاري و نظام حرکت تشععكيل ميشععود (ر.ج .کنيد به جدول

متراکم از خيابان و گذر
 -4بهرهگيري مطلوب از حمل و نقل ( :)Transitبا سوق دادن

(.))3

توسعه به موقعيتهاي نزديك ايستگاههاي حمل و نقل
طرحهای توسعه و عمران شهری

همگاني با کيفيت باال

( )Urban Development Plans
طرحهاي توسعه و عمران مورد توجه در اين راهنما شامل طرح

 -5ايجاد آميختگي ( :)Mixاز طريق تدوين برنامهاي مبتني بر
اختالط کاربريها و تنوع طبقات اجتماعي

مجموعه شهري ،طرح توسعه و عمران شهري (جامع) و طرح

 -6تعديل تراکم ( :)Densifyاز طريق بهينهسازي ميزان تراکم

تفصيلي ميباشند که بر حسب نياز در تعيين محدوده منطقه/شهر

در تناسب با ظرفيت حمل و نقل همگاني

در «ت.م.ح.ه» مورد استفاده قرار ميگيرند.

 -7ايجاد فشردگي ( :)Compactبا توسعه محدودههاي داراي

مشخصات کریدورها و مدهای حمل و نقل

دسترسي کوتاه به ايستگاه

کريدورها برحسب کارکرد ،نوع و مدهاي حمل و نقل در

 -8تغيير رويكرد طراحي ( :)Shiftاز طريق افزايش

دستهبنديهاي زير قرار ميگيرند:

تحرکپذيري با تنظيم محلهاي پارک و استفاده مناسب از

 -1به لحاظ کارکرد به سه دسته کريدورهاي اصلي ،1فرعي 2و

مسيرها و کاهش خودرومحوري

تغذيهکننده 3تقسيم ميشوند؛
 -2بهلحاظ نوع در سه دسته شامل کريدورهاي خطي ،4چند

انواع گونههای ت.م.ح.ه
() TOD Place Types
وجود انواع گو نه هاي «ت.م.ح.ه» ارت باط تن گاتنگي با موقع يت

مقصدي 5و حلقوي 6قرار ميگيرند؛
 -3بهلحاظ نوع مد حمل و نقل به دو دسته جادهاي و ريلي تقسيم
ميشوند.

قرارگيري ايسعععتگاه (مرکز شعععهر يا منطقه ،مرکز تاريخي ،مرکز
تفريحي ،مرکز اداري ،حوزه مسعععكوني ،ترکيبي از آن ها و )...
مقياس عملكردي آن و همچنين نوع و کارکرد کريدور پوشعععش
دهنده ايسعععتگاه دارد .به همين ترتيب انواع گونه هاي «پهنه هاي

1

Commuter

Secondary Transit

2

Desitnation Connection

Feeder Transit

3

District Circulator

Primary Transit
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 -1-1مقدمه و مبانی
سياست توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني ،همزمان با پيشرفت چشمگير در فنآوري حمل و نقل از اواخر قرن نوزدهم در اروپا مطرح شده و
در الگوي رشد و توسعه شهرها تأثير قابل توجهي داشت .در دهه  1991ميالدي پيتر کالتورپ ،7با رويكردي نوآورانه ،مفهوم «توسعه مبتني بر
حمل و نقل همگاني» را در راستاي برنامهريزي شهري مطرح کرد که طبق آن ،شكلگيري کانونهاي سكونت ،اشتغال و گذران اوقات فراغت
در فاصله دسترسي پياده به ايستگاه هاي حمل و نقل همگاني و با در نظر گرفتن الگوي کاربري مختلط شامل ترکيب فضاهاي تجاري ،اداري،
مسكوني و فضاي باز مبتني بر چهار اصل کلي توسعه فشرده ،اختالط کاربريها ،پياده مداري و دسترسي به تسهيالت حملونقل همگاني مطرح
شد.
در ايران ،توسعه شبكه حمل و نقل همگاني متناسب با افزايش جمعيت شهري نبوده و به ويژه در کالنشهرها و شهرهاي حومهاي ،عدم کفايت و
ناکارآمدي شبكه حمل و نقل همگاني موجب افزايش بيرويه استفاده از وسايل نقليه شخصي شدهاست .از سوي ديگر ،بررسي کلي وضعيت
سيستم حمل و نقل درون و برون شهري ،نشان دهنده ارتباط ضعيف آن با کانونهاي سكونت ،اشتغال و گذران اوقات فراغت؛ و عدم ارتباط
حمل و نقل درون شهري با حمل و نقل برون شهري ميباشد .آنچه که توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني ناميده ميشود ،تالشي براي پيوند
ميان برنامهريزي و توسعه شهري و حمل و نقل همگاني ميباشد .در اين سياست ،نقطه اصلي توجه و تمرکز ،چهار سطح منطقه-شهر ،کريدور،
پهنههاي ايستگاهي و بلوک /قطعه است که در صورت برقراري پيوند کالبدي و عملكردي ،اهداف مورد نظر در هماهنگي ميان توسعه شهري
و توسعه حمل و نقل همگاني را تأمين خواهند کرد .دستيابي به اهداف مورد نظر مستلزم اتخاذ رويكردي ميانرشتهاي بين دو حوزه شهرسازي و
حمل و نقل ميباشد.
در همين راستا و به منظور هماهنگي ميان توسعه شهري و حمل و نقل همگاني ،سند « توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني» طبق مصوبه مورخ
 1396/14/13شوراي عالي شهرسازي و معماري به تصويب رسيدهاست .اين سند که در راستاي مصوبه شماره  58497/311مورخ 1395/11/24
تحت عنوان «اعالم مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون سند رويكرد ريل پايه» و طبق مصوبه شوراي عالي هماهنگي ترابري
طي نشست  193شورايعالي هماهنگي ترابري مورخ ( 1396/3/21موضوع بند  )2طي نامه ابالغ شماره  21198/911مورخ  1396/5/4تدوين شده،
مبنا و پايه اصلي اين راهنما را تشكيل دادهاست  .در بخش الزامات و اقدامات سند مذکور معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي موظف
شده که با همكاري دستگاههاي مرتبط« ،راهنماي ملي توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني» را تهيه کرده و جهت تصويب به شوراي عالي
شهرسازي و معماري ارائه نمايد .در همين راستا کليات راهنما نيز طبق مصوبه شماره  82821/311مورخ  1397/6/25شورايعالي شهرسازي و
معماري به تصويب رسيد و مقرر گرديد جزئيات سند نيز تكميل شده و جهت اتخاذ تصميم به شورايعالي ارائه شود.
راهنماي حاضر که در اين چارچوب تهيه شده ،شامل سه بخش ميباشد .بخش اول اصول ،چشم انداز و مخاطبين را معرفي ميکند؛ بخش دوم
به اصول و محورهاي پيشنهادي در جهت اعمال در طرح هاي توسعه و عمران در 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 ميپردازد.

 -2-1چشمانداز سیاست توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی
بر اساس اين سياست ،ساکنين شهرها به واسطه توسعه سيستم حملونقل همگاني ،طراحي متناسب سكونتگاهها و ابتكارات مبتني بر هويت محلي
و توسعه پايدار فرهنگي اجتماعي ،اقتصادي و زيست محيطي ،از حق انتخاب بيشتري در تعيين محل زندگي ،دسترسي به فرصتهاي شغلي و

Peter Calthorpe
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خدمات برخوردار شده و در نتيجه رضايتمندي بيشتر و کيفيت زندگي باالتري دارند .در اين راستا و در چارچوب سند «توسعه مبتني بر حمل و
نقل همگاني» ،تحقق اهداف زير مورد نظر ميباشد:

-1-2-1اهداف
 -1برابري حقوق شهروندي ،تحقق عدالت و شمول اجتماعي از طريق دستيابي آسانتر افراد (صرف نظر از محل سكونت و طبقه

اجتماعی

اجتماعي) به فرصتهاي شغلي ،امكانات اقتصادي و امكانات گذران اوقات فراغت
 -2تعديل مهاجرت به واسطه برخورداري از سامانههاي مناسب حملونقل شهري و برونشهري و با تقويت حس تعلق مكاني و
تأکيد بر هويت محلي

اقتصادی

 -3بهرهگيري از صرفههاي ناشي از تمرکز جهت کاهش هزينههاي احداث و تأمين زيرساختها
 -4توسعه و رونق اقتصادي شهرها به سبب ارتباط همسو و همگراي شهرهاي سراسر کشور ،از طريق شبكه حملونقل همگاني
 -5توسعه شهري با محوريت حمل و نقل همگاني و حمل و نقل غير موتوري در راستاي ايجاد هواي پاک

زیست محیطی

 -6جلوگيري از تخريب محيط زيست ناشي از احداث شبكه جادهاي و کاهش خودرو محوري
 -7کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي مخرب محيط زيست از طريق کاهش مصرف سوختهاي فسيلي ناشي از استفاده خودرو
شخصي
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-2-2-1راهبردها
سطح پهنه ایستگاهی

سطح منطقه -شهر و کریدور
-برنامهريزي در سطح منطقه و مجموعه شهري به منظور ايجاد پيوند ميان مراکز اصلي

-جانمايي ايستگاههاي حمل و نقل همگاني در

سكونت ،اشتغال و گذران اوقات فراغت

مراکز اصلي سكونت ،اشتغال و گذران اوقات

برنامهريزي در سطح شهري به منظور اتصال بخشهايي از شهر که به دليل تراکم فضا و فراغت ،در تناسب با الگوي سفر و امكاناتفعاليت الزم است از طريق خطوط حمل و نقل همگاني به يكديگر متصل شوند.

اقتصادي شهر و منطقه

-3-2-1سیاست ها
سطح پهنه ایستگاهی

سطح منطقه -شهر و کریدور
-توسعه و مكانيابي مراکز جديد سكونت ،اشتغال و گذران اوقات فراغت (در مقياس

-تعيين نقش پهنه ايستگاهي با توجه به نوع

منطق ه و مجموعه شهري) در پيوند با شبكه حمل و نقل همگاني برونشهري و حومهاي

عملكرد ،ويژگيهاي کالبدي ،شيوه بارگذاري

-ارائه الگو و نظام سلسله مراتب شبكه حمل و نقل همگاني ،توفقگاهها و پايانهها به

و نظام حرکتي

منظور اتصال مراکز اصلي سكونت ،اشتغال و گذران اوقات فراغت

-پيشبيني پهنههاي با کاربري مختلط (شامل

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

تجاري -خدماتي ،اداري و انتظامي ،فضاي سبز،

گذران اوقات فراغت

حمل و نقل و انبارداري ،تفريحي و گردشگري

-انتخاب نوع سيستم حمل و نقل همگاني حومهاي در تناسب با ويژگيهاي جمعيتي،

و مسكوني) در شعاع دسترسي پياده ايستگاه و

اقتصادي و الگوي سفرهاي آونگي

در مسير کريدورها

-برنامهريزي توسعههاي جديد شهري در پيوند با شبكه حمل و نقل همگاني

-پيشبيني شبكه دسترسي پياده و دوچرخه (در

 -تداوم و اتصال شبكه حمل و نقل همگاني شهر با شبكه منطقه و مجموعه شهري

صورت امكان) در حوزه نفوذ ايستگاههاي حمل

انتخاب نوع سيستمهاي حمل و نقل همگاني درون شهري در تناسب با ويژگيهاي و نقل همگاني-ايجاد شبكه نفوذپذير در حوزه نفوذ

جمعيتي و اقتصادي شهر و الگوي سفرهاي شهري

برنامهريزي براي توسعه ايستگاههاي حمل و نقل همگاني در مسير کريدورهاي تعيين ايستگاههاي حمل و نقل همگانيشده ،در تناسب با بافت و زمينه شهري موجود ،به منظور دسترسي مناسب و بهينه به حمل -رعايت اصول طراحي همه شمول در محدوده
ايستگاه و پايانه هاي حمل و نقل شهري

و نقل همگاني

11

راهنماي ملي توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني
-3-1اصول راهنمای برنامهریزی
ا صول زير شامل نكاتي ه ستند که در طراحي پهنههاي اي ستگاهي بايد مورد توجه قرار گيرند .همچنين در صورت نياز به تغيير نوع کاربري و
بارگذاري پهنه اي ستگاهي جهت ايجاد هماهنگي ميان برنامههاي تو سعه شهري و حمل و نقل همگاني رعايت اين نكات الزامي ا ست -1 :عدم
تغيير در سر جمع ميزان کاربري و يا بارگذاري تعيين شده در ضوابط و مقررات اسناد باالدست پس از هرگونه جابهجايي و تغيير؛  -2جلوگيري
از هرگونه تغيير هويت و اغتشاش در درون و پيرامون پهنه ايستگاهي ناشي از تغييرات احتمالي؛ -3حذف کاربريهاي ناسازگار به نفع افزايش
ف ضاهاي همگاني و انجام جابه جايي به منظور ايجاد اختالط کاربريها در سازگاري با اهداف تو سعه هماهنگ شهري و حمل و نقل همگاني؛
-4رعايت محدوديت ها و قوانين مربوط به حفاظت بافت هاي تاريخي و حريم آنها به نحوي که يكپارچگي سعععاختاري-عملكردي آنها حفظ
شود .به اين ترتيب که هر گونه دخالت و يا طراحي در پهنههاي اي ستگاهي واقع در بافتهاي تاريخي بايد در چارچوب قوانين سازمان ميراث
فرهنگي انجام شده و به تصويب آن سازمان نيز برسد.
-1حرکت پیاده :توسعه محالت شهری بر مبنای رفت و آمد پیاده
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. -2استفاده از دوچرخه :اولویتبخشی به شبکه حمل و نقل غیر موتوری

8

مسير عبور دوچرخهسوار بايد ايمن و پيوسته باشد.فضاي توقف و نگهداري دوچرخه بايد به ميزان کافي تأمين شود. ناوگان حمل و نقل همگاني بايد فضاي مناسب جهت حمل ودوچرخه را داشته باشد. -3ایجاد همپیوندی :ایجاد شبکهای متراکم از معابر و راهها
مسيرهاي عبور عابر پياده و دوچرخهسوار بايد کوتاه ،مستقيم و متنوع باشد.م سيرهاي د ستر سي عابر پياده و دوچرخه سوار (به اي ستگاه حمل و نقل همگاني) بايد کوتاهتر از م سير د ستر سياتومبيل باشد.
 -4بهرهگیری مطلوب از حمل و نقل :مکانیابی طرحهای تو سعه در نزدیکی شبکه حمل و نقل همگانی با کیفیت و
ظرفیت باال
 شبكه حمل و نقل همگاني بايد داراي پوشش کامل باشد.سرفاصله حمل و نقل همگاني بايد متناسب با ميزان تردد باشد. سيستم حمل و نقل همگاني بايد يكپارچگي الزم را بين تمامي مُدهاي حمل و نقل دارا باشد. -امكان دسترسي پياده به ايستگاههاي حمل و نقل همگاني انبوه بايد فراهم باشد.

8

-با توجه به محدوديت دوچرخهسععواري براي بخشععي از شععهروندان و همچنين موقعيت جغرافيايي بعضععي از شععهرهاي کشععور که در نواحي شععيبدار و

کوهپايهاي واقع شدهاند ،اين ا صل تنها در شرايط خا صي قابليت تحققپذيري خواهد دا شت .همچنين الزم به ذکر ا ست بي شترين کاربرد دوچرخه تامين
دسترسي آسان و ايمن شهروندان از محل سكونت ،اشتغال و مكانهاي اوقات فراغت تا نزديكترين ايستگاه حمل و نقل همگاني ميباشد.
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 -5ایجاد آمیختگی :طراحی بر اساس تخصیص کاربری مختلط
اختالط کاربري ها و وجود عملكردهاي مورد نياز در جوار ايستگاه حمل و نقل همگاني ضروري است. بايد امكان دسععترسععي سععاکنان مناطق مسععكوني به حمل و نقل همگاني انبوه فراهم شععود به نحوي که گروههايکمدرآمد مسير سفر روزانه کوتاهتري داشتهباشند.
تامين فضاي باز به عنوان يكي از کاربريهاي ضروري مهم ميباشد. -6تعدیل تراکم :بهینهسازی و هماهنگی تراکم کاربری و فعالیت و ظرفیت شبکه حمل و نقل همگانی
 تراکم نسبي فضاي کار و سكونت در نزديكي ايستگاه حمل و نقل همگاني بايد بيش از نواحي همجوار باشد و درعين حال الزم است با زمينه و بافت شهري همجوار هماهنگي الزم را دارا باشد.
 -7ایجاد فشردگی :طراحی و برنامهریزی شهری و منطقهای بر اساس کاهش سفرهای روزانه و جلوگیری از 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. -8تغییر رویکرد رایج از طراحی خودرو محور به طراحی مبتنی بر حمل و نقل همگانی
 فضععاي متعلق به عبور و توقف خودروي شععخصععي بايد به حداقل رسععيده و حداکدر اسععتفاده از ظرفيت معابر برايشبكه حمل و نقل همگاني انبوه بعمل آيد.
معابر اطراف ايستگاه هاي حمل و نقل همگاني به نفع حمل و نقل عمومي طراحي گردد.

 -4-1مخاطبین «راهنمای توسعه مبتنی بر حملونقل همگانی»
راهنماي حاضر چهار گروه شامل مشاوران ،مديران و دانشگاهيان متخصص در حوزه شهرسازي و حمل و نقل کشور را مخاطب خود قرار
دادهاست.


مهندسان مشاور :تهيه برنامهها و طرحها



مديران :تدوين سياستها و برنامهها و برنامهريزي جهت اجرا



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



نهادها و تشكلهاي مردمنهاد
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فصل دوم :نحوه تطابق توسعه مبتني بر حملونقل
همگاني با طرحهاي توسعه و عمران
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 -1-2الگو و سطوح ت.م.ح.ه
سياست ت.م.ح.ه داراي يك الگوي ثابت شامل چهار مقياس «منطقه -شهر ،کريدور ،پهنه اي ستگاهي و بلوک/قطعه» است که بهعبارت سادهتر
ميتواند به شععكل سععطح ،خط و نقطه تعبير گردد .9اما اين الگوي ثابت متناسععب با ويژگيهاي هر يك از سععطوح و رابطه ميان آنها نمونهها و
بازتابهاي متفاوت با کارکردهاي متنوعي را موجب ميگردد .به اين ترتيب که سععطوح ،مجموعهاي از کانون هاي همبس عته (مراکز سععكونت،
اشعععتغال يا گذران اوقات فراغت و  ) ...با کانون مرکزي يا با يكديگر را شعععامل ميگردند  .خطوط همان کريدورها هسعععتند که ارتباط ميان
کانونهاي سطوح را در مقياسهاي مختلف برقرار ميکنند و نقاط نيز همان پهنههاي ايستگاهي /بلوکها هستند که بسته به نقش و جايگاه شان
در گونههاي مختلف قابل دستهبندي ميباشند.
جدول  -1مفهوم مقياس در سطوح ت.م.ح.ه
منطقه/شهر ( محدودهايشاملانواعمركزسكونت،اشتغالوگذراناوقاتفراغت
همپيوندبايكشهرمركزيويامحدودهايشاملموقعيتهمبستهدريكشهر)

کریدور (ارتباطخطیواتصالدهندهميان چندسكونتگاهويا
مراكززيرمجموعهيكشهر)
پهنه ایستگاهی
(محدوهپيرامونايستگاه

باانواعگونهها)

جدول  -2رابطه ميان سطوح ت.م.ح.ه ،مفاهيم هندسي معادل و تعبير در طرحهاي توسعه و عمران

سطوح ت.م.ح.ه

تعابیر هندسی

منطقه-شهر

سطح

کريدور

خط

پهنه ايستگاهي

نقطه

معادل درطرحهای توسعه و عمران
-1شهر /سكونتگاه
-2بخشي از شهر :منطقه ،ناحيه ،محله
-1اتصال شهر /سكونتگاه
-2اتصال بخشهاي شهر در مقياس شهري
 -1با توجه به شرايط کالبدي ،عملكردي ،شيوه بارگذاري و نظام حرکتي قابل
دستهبندي ميباشند

بهمنظور دستيابي به محدودهها و ويژگي هر يك از انواع سطوح ت.م.ح.ه الزم است تا اسناد توسعه و عمران و حمل و نقل متناسب با مقياس
مطالعات مورد ارجاع قرار گيرد ،بهعبارتي چنانچه مطالعات فراتر از شهر و معطوف به رابطه يك کانون شهري با پيرامون آن باشد اسناد مورد
ارجاع ميبايد مقياسي فرادست شهر مانند طرحهاي مجموعه شهري و طرحهاي جامع داشته باشد و چنانچه معطوف به محدوده شهر باشد
طرحهاي جامع و تفصيلي و طرح جامع ترافيك کاربرد دارد.

- City-region, Corridor, Station Area and Site
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-2-2نواع سطوح جهت تحقق اصول توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی
برنامهريزي براي تحقق اصول توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني در سطوح مختلف قابل طرح است .به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر،
الزم است هماهنگي ميان برنامهريزي در سطوح و مقياسهاي مختلف وجود داشتهباشد .بررسي تجارب جهاني و ساير راهنماهاي توسعه مبتني
بر حملونقل همگاني نشان ميدهد که پيادهسازي اصول توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني در سطوح زير قابل طرح است:

 -1منطقه -شهر (سطح)
-2کریدور (خط)
-3پهنه ایستگاهی /بلوك (نقطه)
با توجه به اينكه هر يك از سطوح فوق در چارچوب يك يا چند طرح توسعه و عمران قرار ميگيرند ،الزم است وظايف مترتب بر هر طرح
جهت تهيه و بازنگري در چارچوب سطح مورد نظر تعريف شود .بهنحوي که در سطح کالن ،موضوع سياستگذاري و برنامهريزي راهبردي
مطرح بوده و در سطح خرد ،سياست مورد نظر در حد مسائل مربوط به يك پروژه قابل طرح ميباشد.

-1-2-2سطح منطقه-شهر ت.م.ح.ه
برنامهريزي در سطح منطقه-شهر به منظور ايجاد يكپارچگي ميان اهداف مختلف مانند
کاهش ترافيك و ارتقاي سالمتي با توجه به شرايط زمينهاي مانند الگوي رشد جمعيت
و مكانيابي مراکز اشتغال و فعاليت انجام ميشود .در سطح منطقهاي الزم است به
شبكهاي از مكانهاي مرتبط از طريق حمل و نقل همگاني و الگوي سفر ميان آنها
توجه شود .محدوده جغرافيايي مورد نظر در سطح منطقهاي شامل يك يا چند
سكونتگاه و مراکز اشتغال /گذران اوقات فرغت است که با يكديگر در ارتباط بوده
و وابسته هستند .همچنين توجه به وسعت و کيفيت شبكه حمل و نقل منطقه-شهر (موجود و پيشنهادي) نيز اهميت دارد .برنامهريزي در اين سطح
بايد در نهايت به ارتقاي ارتباط ميان سكونتگاهها و مراکز اشتغال /گذران اوقات فراغت و بهبود و ارتقاي دسترسي نواحي محروم به خدمات
موجود منجر شود.
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در اين سطح ،يكپارچگي ميان توزيع کاربريها و برنامهريزي حمل و نقل انجام شده و همچنين ،امكان لحاظ نمودن ت.م.ح.ه به عنوان يك
موضوع سياستگذاري در اسناد توسعه و عمران فراهم ميشود .مقياس اين بخش در سطح منطقه-شهر بوده و روابط ميان شبكه مسيرهاي حملو
نقل و نقاط اصلي جاذب سفر در آن بررسي ميشود .در اين سطح ،سياستگذاري کالن براي تحقق ت.م.ح.ه انجام ميشود.

- 2-2-2سطح کریدور ت.م.ح.ه
کريدورهاي رفت و آمد يكي از اجزاي نظام حمل و نقل همگاني هستند و به همين
ترتيب ،برنامهريزي ت.م.ح.ه هم ميتواند در اين سطح انجام شود .دستيابي به اهداف
ت.م.ح.ه -که عمدتاً در مقياس پهنه ايستگاهي مطرح ميباشد -بدون برنامهريزي در
سطح کريدور که نقش و نحوه ارتباط ايستگاههاي واقع در مسير حمل و نقل را تعيين
ميکند ،امكانپذير نخواهد بود .برنامهريزي در اين سطح مستلزم توجه به نقش
ايستگاه ها و ارتباط آنها به منظور دستيابي به اهداف اصلي ت.م.ح.ه ميباشد.
کريدورها در دو مقياس شهري و برون شهري مطرح ميشوند .هدف از برنامهريزي
در اين سطح ،حصول اطمينان از اين مهم است که توسعه در يك ايستگاه ،مكمل توسعه در ساير ايستگاهها بوده و شبكهاي از مكانهاي
شكلگرفته بر اساس اصول ت.م.ح.ه ايجاد شود .بدينترتيب که با توجه به توزيع سكونتگاهها و مراکز فعاليتي ،بهترين مسير و ارتباط ميان
ايستگاههاي بالقوه تعيين مي شود .در اين فرآيند ،امكان هدايت رشد ،توسعه و تقويت مراکز فعاليت فراهم شده و عدالت اجتماعي نيز تحقق
خواهد يافت .طراحي و برنامهريزي کريدور با توجه به اينكه در محدوده قانوني شهرها و يا خارج از آن قرار گرفته باشد ،متفاوت بوده و
حوزههاي تصميمگيري و مديريتي و همچنين اسناد برنامه ريزي مرتبط با آن نيز متناسب با اين موضوع تغيير خواهند کرد .هدف اصلي از اين
طرح ،مكانيابي مسير و ايستگاههاي حمل و نقل ميباشد .به طور خالصه ،برنامهريزي در سطح کريدور ميتواند دستاوردهاي زير را در بر داشته
باشد:
 تعيين نوع و عملكرد کريدور در شبكه حمل و نقل ناحيهاي و شهريمطالعه نقش ايسععتگاههاي مختلف موجود در مسععير و نحوه بهرهمندي سععاکنان ناحيه از تقويت دسععترسععيها و فراهم شععدن گزينههاي متعددحملونقل
توجه برنامهريزان به فازبندي توسعه در طول مسير کريدور و تعيين کاربري و الگوي توسعه متناسب با شرايط هر ايستگاه توجه همزمان به نيازهاي برنامه ريزي در مقياس منطقهاي و شهرياين بخش در سطح چندين ايستگاه مطرح بوده و نحوه شناسايي مسيرها و ارتباط ميان ايستگاهها در آن بررسي ميشود .کريدور در دو محدوده
شهر و خارج آن شامل محدوده شهري و فراشهري تعريف ميشود.
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- 3-2-2سطح پهنه ایستگاهی /بلوك ت.م.ح.ه
برنامهريزي در سطح پهنه ايستگاهي ،يكي از مهمترين اجزاي عملياتي و اجرايي در رويكرد
ت.م.ح.ه است .با توجه به وضعيت کالبدي ،عملكردي ،شيوه بارگذاري و نظام حرکتي ،نقش
و جايگاه ايستگاه متفاوت خواهد بود .هر ايستگاه داراي حوزه نفوذي است که از آن تاثير
ميپذيرد و شناخت و تحليل آن در برنامهريزي و طراحي نقش مهمي دارد .موارد زير در تعيين
محدوده و شناخت نقش و جايگاه پهنه ايستگاهي تأثيرگذار هستند:
-

حوزه نفوذ پهنه ايستگاهي (در محدوده پيادهروي بوده و حدود  811-511متر است)

-

موقعيت استقرار در شهر

-

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

-

الگوي توزيع کاربريها و تراکم فعاليت و فضا در محدوده ايستگاه

-

انواع گونههاي مسكوني موجود (بلندمرتبه ،با ارتفاع متوسط و کم ارتفاع) و تعداد واحدهاي مسكوني

-

ميزان و تراکم واحدهاي اشتغال موجود

-

نوع و گونهشناسي فضاي باز (ميدان يا فضاي سبز)

با توجه به اينكه طراحي در سطح ايستگاه ،بيشترين تغيير و تحول را در حوزه کاربري زمين ،تراکم و شبكه رفت و آمد ايجاد خواهد کرد،
ضرورت هماهنگي با چارچوب طرحهاي فرداست مرتبط به ويژه طرحهاي جامع و تفصيلي ،بسيار حائز اهميت است .مقياس اين بخش در سطح
پهنه ايستگاهي بوده و شيوه استقرار کاربريها ،شبكه معابر ،تراکم فعاليتها و ساير موارد قابل طرح در اين محدوده در آن بررسي ميشود .در
سطح بلوک /قطعه زمين (که به عنوان عمليات اجرايي طرح ايستگاه مطرح است) ،اسناد طراحي شهري و ساير طرحهاي الزم در تناسب با شرايط
محلي بايد تهيه شود .در جدول ( )3گونهبندي پهنههاي ايستگاهي با توجه به موقعيت آنها به تفكيك سطوح مختلف ،معرفي ميشود.
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جدول  -3گونهبندي ايستگاهها
مقياس عملكردي ايستگاه

موقعيت
مكاني

مشخصه

ويژگي پهنه ايستگاهي
نوع حمل و نقل همگاني

شدت تمرکز

پهنه بندي

انواع کريدورهاي در برگيرنده

منطقهای (ایستگاه چندوجهی )

مرکز شهر با کارکرد منطقهاي

 فشعععردگي ،تراکم و تودهگذاريمر کز اصعععع لي

باال

اسعععتقرار ت مامي مد ها شعععا مل انواع

اقععتصعععععادي و

سععيسععتمهاي ريلي سععنگين و سععبك،

انواع گونههاي مسعععكوني ،فعاليت،

 -شعععدت تمرکز کاربري به ميزان

انواع کريدورهاي اصلي و فرعي

فععرهععنععگععي در

اتوبوس هاي منطقهاي با گنجايش باال

تفريحي ،خردهفروشي محلي

بي شتر در شعاع  411متري اي ستگاه

و تغذيهکننده

محدوده ايستگاه

و اتوبوسهاي محلي

که ب تدريج تا شععع عاع  811متري
کاهش مييابد.

حومهای (قابلیت ایستگاه چندوجهی)

 -ايعجععاد فشععععردگعي ،تعراکعم و

مرکز حومه

وجود په نه غال باً

امكان اسععتقرار تمام مدها شععامل انواع

م سكوني و بع ضاً

سععيسععتمهاي ريلي سععنگين و سععبك و

ترکيبي از انواع گونههاي م سكوني

کار و فعاليت در

اتوبوسعععهاي سعععريع السعععير( )BRTو

و خدمات محلي و اجتماعي خرد

محدوده ايستگاه

اتوبوس محلي (متناسب با نياز)

تودهگذاري متوسط تا باال

ايجاد انواع کريدورهاي اصععلي،

 -شعععدت تمرکز کاربري به ميزان

فرعي با تغذيه کنندههاي بيشعععتر

بي شتر در شعاع  411متري اي ستگاه

و

که ب تدريج تا شععع عاع  811متري

تجهيز کر يدور هاي اصعععلي در

کعاهش مييعابعد (مشععععابعه مراکز

جايگاه مبدا -مقصد

شهري)

 -اسععع ت قرار در

شهری

مرا کز اصعععع لي
شعععهر (منط قه و

-فشعععردگي ،تراکم و توده گذاري

مرکز شهر

اسعععتقرار انواع مد ها شعععامل قطارها،

ترکيب انواع گونه هاي مسعععكوني،

متوسط به باال

ناحيه)

اتوبوسهععاي منطقععهاي ،اتوبوسهععاي

مكان هاي کار و فعاليت ،مكانهاي

 -شعععدت تمرکز کاربري به ميزان

-وجععود مععرکععز

سعععريعالسعععير ( )BRTو اتوبوس هاي

تفريحي و فعاليت مدني در مقياس

بي شتر در شعاع  411متري اي ستگاه

م هم فعععا ليععت

محلي (برحسب نياز)

شعععهر همراه با خرده فروشعععي و

که ب تدريج تا شععع عاع  811متري

خدمات اجتماعي محلي

کععاهش مييععابععد (کمتر از مرکز

اقععتصعععععادي و

ناحيه)

فععرهععنععگععي در
محدوده ايستگاه
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مقياس عملكردي ايستگاه

موقعيت
مكاني

مشخصه

ويژگي پهنه ايستگاهي
نوع حمل و نقل همگاني

پهنه بندي

مراکز محلهای

شدت تمرکز
-تراکم کم مسكوني

مرا کز فعععاليععت

مرکز محله

اقععععتصععععععادي،
اجععتععمععاعععي و
تعععفعععريعععحعععي

ترکيععب مراکز خععدمععاتي محلي
ح مل و ن قل ريلي سععع بك )،)BRT

متشععكل از مكانهاي کار و فعاليت

اتوبوسهاي محلي /منطقهاي

کوچك ،خدمات مدني و اجتماعي
خرد و خرده فروشي

(موضعي)

تراکم متو سط خدمات اقت صادي،اجتماعي و تفريحي محلي
 شعععدت تمرکز کاربري به ميزانبي شتر در شعاع  411متري اي ستگاه
که ب تدريج تا شععع عاع  811متري

انواع کريدورهاي در برگيرنده

ايجاد انواع کريدورهاي اصععلي،
با تغذيه کنندههاي متعدد
تجهيز کر يدور هاي اصعععلي در
جايگاه مبدا -مق صد به مكانهاي
کار و فعاليت منطقه

کاهش مييابد
محلههای شهری

ترکيب سكونت

مرز دو محله

و فعععععععالعععيععت

ريلي سععنگين ،سععبك( ،)LRTاتوبوس

اقععتصعععععادي و

سريع السير ( ،)BRTوسايل نقليه برون

فرهنگي محلي

شعهري و اتوبوس هاي محلي متناسعب

در معععحعععدوده

با شدت تردد

 -افعزايعش فشععععردگعي و تعراکعم

تجهيز کريععدورهععاي اصعععلي،

په نه ايسعععت گاهي با ف عال يت هاي

سكونت بين متو سط تا زياد (اما در

فرعي و انواع تغذيه کننده ها در

تج عاري ،کععار و فعععاليععت و برخي

حد مجاز)

جهععت تععا م ين دسعععع ترسععععي

کارگاههاي کوچك

 -شدت تمرکز در کل شعاع 811

م ناسعععب(ايمن ،متبوع و  )...به

متري به صورت يكسان

ايستگاه

ايستگاه
يكپارچه سعععازي

محدوده های وابسته و نیازمند حمل و نقل همگانی

و ايجاد توازن در

مرکز محدوده

کععاربععريهععا بععا

بهبود انواع مدها شعععامل وسعععايل نقليه

ايجاد مسعععكن و

ريععلععي سععععبععك ( ،)LRTاتععوبععوس

پشعععع ت يبععا ني از

سريعال سير( ،)BRTو سايل نقليه برون

خدمات محلي ،

شهري ،و اتوبوسهاي محلي

کار و ف عال يت و
خرده فروشيها
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کاربري مسعععكوني و پشعععتيباني از
خد مات محلي ،کار و ف عال يت و
خرده فروشيها

ايجعاد مجتمعهعاي مسعععكوني بعاتراکم کم تا متوسط
 در کععل شععععععاع  811متري بععهصورت يكسان

ايجاد و يا تقويت کريدور اصلي
و توسعععععه انواع کريعدورهعاي
تغذيهکننده
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مقياس عملكردي ايستگاه

موقعيت
مكاني

ويژگي پهنه ايستگاهي

مشخصه

نوع حمل و نقل همگاني

شدت تمرکز

پهنه بندي

انواع کريدورهاي در برگيرنده

 تعععديععل خصععععوصعععيععات تععكعملكردي با اختالط کاربريها
کاربری ویژه یا مراکز کار و فعالیت

توسععع عه ف عال يت هاي اجت ماعي واقتصععادي و توزيع متوازن آن بدون

مرکز کار و فعاليت

پهنه هاي ويژه يا

تامين و يا بهبود انواع مد ها شعععا مل

مععراکععز کععار و

وسعععايل نقليه ريلي سعععبك ( )LRTو

حمل و نقل

اتوبوس سريع السير ()BRT

تاکيد بر تمرکز در نقطهاي مشخص
فراهم آوردن شععرايط بالقوه برايشععع كلگيري ف عاليت هاي تجاري،
کار و فعاليت و فعاليت هاي مدني /
فرهنگي متناسب با انواع مسكوني

سععقف مجاز تراکمهاي مسععكونيکم تا متو سط پيرامون مراکز کار و
فعاليت
 -شدت تمرکز در کل شعاع 811

کريععدور اصععع لي و توسععععععه
کريدورهاي تغذيه کننده

متري به صورت يكسان

 ايجاد خرده فروشععي هاي محلي ومنطقهاي متناسب با شرايط دسترسي
و تقاضا
تراکم باال :اطراف کر يدور هايمنتهي به ايستگاههاي چندوجهي

کریدور با کاربریهای ترکیبی

استقرار در طول يك مسير خطي

تععراکععم مععتععوسعععععط :اطععرافداراي الععگععوي
خععطععي ،بععدون
تععاکيععد بر يععك
نقطه خاص

وسععايل نقليه ريلي سععنگين و سععبك
( ،)LRTوسعععا يل ح مل و ن قل خطي
(تراموا  ،اتوبوس برقي و  )...اتوبوس
سعععريع السعععير ( ،)BRTاتوبوس هاي
محلي

اسعععتقرار ف عال يت هاي اقتصعععادي،
اجتمععاعي و تفريحي و  ...توام بععا
سكونت به شكل خطي بدون تاکيد
بر نقطهاي خاص

ايستگاههاي ناحيهاي و شهري
-تراکم کم :اطراف ايسعععت گاه هاي

تقويت کريدور با بهرهگيري از

محلي (تغذيهکنندهها)

نوع کريدور هاي فرعي و تغذيه

 افزايش شععدت تمرکز تا سععقفتراکم متوسعععط در مسعععير کريدور
(تاعمق  411متر)
تراکم کمتر از کريععدور در پسکرانه آن (تا عمق  811متر)
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کننده
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 -3-2خروجیهای مورد انتظار در تهیه یا بازنگری طرحهای توسعه و عمران
سيا ست ت.م.ح.ه .در نهايت بايد به برنامه عملي و اقدام منجر شود .تحقق سيا ست مذکور در گرو هماهنگي آن با چارچوب و ساختار نظام
برنامهريزي و تهيه طرح هاي توسعه و عمران کشور است .لذا اين سياست بايد در تهيه طرحهاي جديد و يا بازنگري طرحهاي موجود توسعه و
عمران شعهري ،لحاظ شعود .با توجه به مقياس و سعطح بندي ارائه شعده در اين راهنما ،موارد زير به عنوان خروجيهاي مورد انتظار از طرحهاي
توسعه و عمران پيشنهاد مي شود .الزم به ذکر است در مواردي که مطالعات ذکر شده در ساير طرحها (به ويژه طرح جامع حمل و نقل شهري)
انجام شده باشد ،ميتوان در بخش مطالعات شناخت به آنها استناد نمود.
مقیاس
طرح

مطالعات شناخت

هدف

خروجیهای مورد انتظار

مطالعه طرحهاي باالدست به منظور استخراج طرحهاو برنامههاي توسعه آتي

طرحهاي توسعه فراشهري (مجموعه شهري و)...

 شناخت کانونهاي اصلي سكونت ،فعاليت و گذراناو قات فرا غت با تو جه به نقش و مق ياس عملكردي
آنها
شناخت کريدورهاي ارتباطي پيوند دهنده کانونهاان جام م طال عات الزم با هدف تكم يل و توسععع عهکر يدور هاي ارت باطي و نوع سعععيسعععتم ح مل و ن قل
همگاني آنها بر مبناي مطال عات محيطي ،اجتماعي و
اقتصادي

تعيين و تدقيق م حدوده م طال عاتي بر اسععععاسشعععناخت و تحليل جريانهاي اصعععلي سعععفرهاي
آونگي ميان کانونهاي عملكردي
گونهبندي کريدورهاگونهبندي ايستگاهها تعيين موقعيت کريدورهاي ارتباطي-تعيين موقعيت پهنههاي ايستگاهي

مطالعات مكان يابي اوليه ايسعععتگاه هاي حومهاي برايجاد پيوند ميان مطالعات
طرحهاي توسعه شهري و

اسعععاس نقش و عملكرد کانونهاي اصعععلي سعععكونت
وفعاليت
-پيشععنهاد توسعععه يا مكانيابي شععبكه کريدورهاي

مطالعات حمل و نقل به

حمل و نقل همگاني درون شععهري با هدف ايجاد

منظور اعتالي توسعه
يكپارچه نظام کالبدي و

 -شناخت روابط و جريانهاي سفر ميان مراکز ا صلي

فضايي استقرار کانونهاي

شهري و نواحي حومهاي

طرحهاي توسعه شهري (طرح جامع و )...

سكونت ،کار و اوقات

-شععناخت مراکز اصععلي سععكونت ،فعاليت و گذران

فراغت با نظام جابجايي

اوقات فراغت
 شناخت شبكه کريدورهاي ارتباطي درون شهري بهتفكيك نقش و سيستم حمل و نقل آنها
شععناخت پايانهها و ايسععتگاههاي تبادلي ارتباط دهندهسيستم حمل و نقل درون شهري و حومهاي
بررسعععي و تحل يل راب طه م يان توزيع تراکم فضعععا وفعاليت و موقعيت کريدورها و پهنههاي ايستگاهي
بررسعععي و تحليل الگوي توزيع کاربري /فعاليت درپهنههاي ايستگاهي

پيوند ميان مراکز اصلي سكونت ،فعاليت و گذران
اوقات فراغت
پيشعععنهاد توسععععه يا مكانيابي سعععلسعععله مراتبايستگاههاي درون شهري در پيوند با بافت شهري
همجوار و با توجه به نقش و جايگاه آنها در شهر
 ت ع ي ين حوزه ن فوذ کريععدورهععا و پ هنععههععايايسعععتگاهي با توجه به نقش و جايگاه آنها ،بافت
شهري همجوار و الگوي توزيع فعاليت و فضا
 توسعععه مسععيرهاي پياده و دوچرخه در پهنههايايستگاهي و حوزه نفوذ کريدورها
پيشبيني فعاليت و فضعععا در پهنه ايسعععتگاهي براساس نيازهاي موجود
گونهبندي ايستگاههاگونهبندي کريدورها تعيين موقعيت کريدورهاي ارتباطي-تعيين موقعيت پهنههاي ايستگاهي
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فصل سوم :نقش و مأموریت دستگاههاي مختلف
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 -1-3لزوم همکاری و تعامل دستگاهها و سازمانها
بهمنظور دستيابي به اهداف « توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني» با محوريت ايجاد پيوند ميان برنامه توسعه شهري با برنامه توسعه حمل و نقل،
ايجاد همكاري ميان نهادهاي متولي بر حسب حوزه مسئوليتي در زمينه سياستگذاري و اجرايي اجتناب ناپذير ميباشد .از اينرو در اين فصل به
اهم پيشنيازهاي تحقق اين سياست بهتفكيك اقدامات در چارچوب وظيفه هر يك تشكيالتها در جدول زير اشاره شده است .
جدول  -4نقش و مأموريت دستگاههاي مختلف در توسعه (شهري و منطقهاي) مبتني بر حمل و نقل همگاني

سازمانها

عنوان

اقدام

شهرسازی

وزارت راه و

معاونت شهرسازی

 لحاظ نمودن سياست ت.م.ح.ه در فرآيند تهيه و بازنگري طرحهاي توسعه و عمران -کنترل مطالعات حمل و نقل طرحهاي جامع شهري (در مرحله تهيه يا بازنگري) طبق اصول ارايه شده در اين راهنما

وزارت راه و شهرسازی

معاونت حمل و نقل

شهری

شرکت باآفرینی

 همكاري با مرکز تحقيقات ،راه و مسععكن و شععهرسععازي در بازنگري راهنما در هماهنگي با شععورايعالي شععهرسععازي ومعماري و معاونت شهرسازي و معماري
 انطباق و همخواني طرح جامع حمل و نقل ک شور با حمل و نقل درون شهري در را ستاي يكپارچگي نظام حمل و نقلهمگاني درون شهري و برونشهري
 تصويب الزامات پشتيبان راهنما از طريق شورايعالي هماهنگي ترابري بهرهگيري از ظرفيتها و فرصععتهاي همجواري محدودههاي ناکارآمد با انواع ايسععتگاههاي حمل و نقل همگاني(شامل ايستگاه هاي راه آهن  ،مترو ،اتوبوس) بهعنوان محرک توسعه
 ا ستفاده از ظرفيتهاي اي ستگاههاي حمل و نقل همگاني در محدودههاي ناکارآمد شهري در طرحهاي بازآفريني درانطباق با اصول ت.م.ح.ه

شورایعالی هماهنگی ترافیك شهرهای کشور

 اعمال ،اجرا و نظارت بر شعهرداريها در خصعوص اعمال سعياسعت ت.م.ح.ه طبق شعرح خدمات ضعابطه شعماره 314مطالعات جامع حمل و نقل شهري و حومه ،سازمان برنامه و بودجه
 برنامهريزي براي ايجاد مسعيرهاي دوچرخه و پياده (خصعوصعا اطراف ايسعتگاههاي چند وجهي) بصعورت مكمل حملونقل همگاني در تهيه طرح هاي جامع حمل ونقل شهري
 انجام مطالعات و پژوهشهاي تخصععص عي ،براي دسععتيابي به آخرين اطالعات ،نوآوريها و اسععتانداردها و نيز برگزاريهمايش علمي و آموزشي در خصوص «توسعه مبتني بر حمل ونقل همگاني»
 برنامهريزي براي حل مع ضالت حمل ونقل با اولويت حمل و نقل همگاني و غير موتوري ن سبت به احداث معبر جديددر سياست گذاريهاي مربوط به مطالعات جامع حمل ونقل ترافيك هر شهر
 نظارت عاليه بر انجام مطالعات و تهيه طرح هاي حمل و نقل ترافيك شهرهاي کشور ،به گونهاي که مطابق با مفادراهنماي ملي «توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني» باشد

شرکت راهاهن ج.ا.ا

 تهيه طرح جامع ايستگاهي طبق سياست ت.م.ح.ه در نظر گرفتن ايستگاه راهآهن به عنوان مرکز سامانه چند وجهي حمل و نقلي شهر در صورت داشتن توجيه فني توسعه ايستگاههاي راهآهن متناسب با هويت بومي شهر و ارائه خدمات الزم جهت ترغيب مسافران و تبديل ايستگاه بهمكاني سرزنده در شهر
 توسعه کمي و کيفي قطار حومهاي در جهت ارايه خدمات بهتر25
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سازمانها

عنوان

اقدام

کشور

توسعه زیربناهای

شرکت ساخت و

 طراحي /ساخت خطوط ريلي و اي ستگاه راهآهن با توجيه فني در نقطهاي از شهر که حتياالمكان در شهر مرکزيتداشته و امكان يكپارچگي با ساير شيوههاي حمل و نقل (درونشهري و برونشهري) را داشته باشد.
 تحصيل ،تملك اراضي و امالک مورد نياز جهت مكانيابي ايستگاههاي راه آهن در داخل شهر با توجه به مصوباتکميته مكانيابي ايستگاهها

شهرهای جدید
وشهرسای

شرکت عمران مرکز تحقیقات ،راه و مسکن

 اتصال شهرهاي جديد فعلي به سيستم حمل و نقل همگاني کارآمد و مطلوب در دستور کار قراردادن تهيه و يا بازنگري طرحهاي توسعه و عمران شهرهاي جديد طبق اصول ت.م.ح.هبازنگري مفاد راهنماي حاضر و تهيه ا سناد تكميلي در هماهنگي با معاونت حمل و نقل و معاونت معماري و شهر سازيو پيگري تصويب در شورايعالي شهرسازي و معماري
 برنامهريزي و برگزاري دورههاي آموزشي با هدف ترويج سياست توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني تدوين محتواي دورههاي آموز شي با هدف ترويج سيا ست تو سعه مبتني بر حمل و نقل همگاني و اخذ تاييد سازماننظام مهندسي براي گنجاندن موضوع در دورههاي ارتقاي پايه رشتههاي شهرسازي و ترافيك
-مستندسازي طرحهاي ت.م.ح.ه که به صورت پايلوت در حال انجام ميباشند

سازمانهای

نهادهای صنفی مردم نهاد

جوامع و

ملحوظ داشتن «راهنماي ملي توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني» در طرحهاي توسعه شهري پس از پيشبينيفرآيندهاي حقوقي (فني و مالي)
 ترويح «راهنماي ملي توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني» در ميان حرفهمندان از طريق برگزاري نشستهاي تخصصي -ترويج بهرهگيري از «توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني» از طريق روشهاي آموزشي در مدارس و جامعه
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