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 (TOD)توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی 

(Transit Oriented Development) 
بر  «توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني»ريزي شهري، در برنامه

دسترسي بيشترين تعداد شهري داللت دارد که نوعي از توسعه 

بل در يك فاصله قارا اوقات فراغت فعاليت و مسكوني، هاي مكان

 .دفراهم کن همگانيحمل و نقل ايستگاه به پياده دسترسي 

 

 (TOD) .سیاست ت.م.ح.ه

(Transit Oriented Development Policy) 

کاهش وابستگي به برسياست ت.م.ح.ه ريزي شهري، در برنامه

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

ي ايجاد هماهنگاز طريق  -شهريسطوح سفرهاي شهري و بين کليه

با ت و اوقات فراغفعاليت  ،هاي سكونتميان الگوي توسعه کانون

  .کيد داردتأ ،حمل و نقل همگانيالگوي توسعه شبكه 

 

 مختلف سطوحدر  ت.م.ح.ه
  (Transit Oriented Development at Different levels) 

ح زير شربهباشند مياي يك سيستم اجزکه سطح چهار از ت.م.ح.ه 

 :استتشكيل شده

  :(Region/City) شهر منطقه/-1

 هايکانوناي جغرافيايي داللت دارد که بر محدوده منطقه/شهر

 اجتماعي، سبب شدت تواتر سفر )با هر انگيزهواقع درآن به

ي نوعداراي  ،( با يك کانون اصلي و يا از طريق آناقتصادي و ...

رورت ضو  بوده هاي توسعه(همبستگي )در وضع موجود و يا برنامه

 شاننهمگاني را  ونقلحملهاي يكي از انواع سيستمطريق از  پيوند

 از يك شهر باشد و يتواند بخشجغرافيايي مي ودهد. اين محدنده

مشروط بر اينكه با يك شهر مرکزي  ،اي فراتر از شهريا محدوده

  )يك کالنشهر يا يك شهر/ منطقه( همپيوند باشد.

 

  (:Corridor) کریدور-2

 ياو مسيرهمچنين و مقصد  ،مبدأمعرف کريدورها در هر منطقه/شهر

هر و يا  شهمپيوند در هاي کانونارتباط ميان ننده کبرقرار مسيرهاي

نوع به  ريدورککارکرد و نوع هر . باشندمي شهر از فراتر

 .بستگي دارد، آنپوشش ن تحت کانوواقع در  هايايستگاه

مدهاي  باها شبكهانواع گيري ي شكلابر الزمبستر  ترتيببدين

ا با يدر درون و  ونديهمپي اشبكه و هدشميسر حمل و نقل متفاوت 

و  نوع تعداد، . کريدورها بر اساسگيردميشكل  شهراز  بيرون

ين از يكديگر و همچن هاايستگاه ميزان نزديكي و يا دوري فاصله

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

 «اهيپهنه ايستگ»گيري شكل موجب گذاشته ور يتاثشان مسير

وسعه ت»در « پهنه ايستگاهي کريدوري»صورت تك پهنه و يا  به

   . ندشومي« مبتني بر حمل و نقل همگاني

 :(Station Area) پهنه ایستگاهی-3

ي محيط بر اراض تعريف شده و ايستگاهي با مرکزيت ايستگاهپهنه

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

 امكانايسعععتگاهي پهنهاز آنجا که در محدوده  د.شعععوشعععامل مي

 تردد وسعععايلو يا  با اسعععتفاده از پياده به صعععورت دسعععترسعععي 

وجود دارد، اين يكي از انواع حمل و نقل همگاني به غيرموتوري 

ق کردن محقخود از مزيت بيشععتري براي  پسععكرانهنسععبت به  پهنه

 .برخوردار است« همگاني ونقلحملتوسعه مبتني بر »سياست 

 : (Block/Parcel) قطعه /بلوك-4

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

 باشديمريزي نظام برنامهدر« يهمگانونقل ي بر حملمبتنتوسعه »

، ايمنتوان فضايي مي آنهاريزي و طراحي مناسب برنامهکه با 

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

رآيي و ترتيب کاو بدينايجاد کرده « ايستگاهيپهنه»در  را فراغت

 قلونحملتوسعه مبتني بر »در  را حمل و نقل همگاني سودمندي

 .  دکرتضمين « همگاني

 

 اصول ت.م.ح.ه 
(Transit Oriented Development Principles) 

وجب م« پهنه ايستگاهي»ها در کاربست آن اي کهاصول هشتگانه

ت.م.ح.ه.  اهداف اده از حمل و نقل همگاني و تحققترغيب استف

 :)براي شرح تفصيلي ر.ج. کنيد به فصل اول( د عبارتند ازشونمي

مشوق هاي توسعه محلهبر اساس  :(Walk) پيادهحرکت  -1

 رويپياده

 هشبك به بخشيدن اولويتا ب :(Cycle) دوچرخهاستفاده از  -2

 نقل غيرموتوريوحمل وسايل
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هاي ايجاد شبكهاز طريق  :(Connect) همپيونديجاد يا -3

  رگذ و خياباناز متراکم 

سوق دادن با  :(Transit) گيري مطلوب از حمل و نقلبهره -4

حمل و نقل  هايهاي نزديك ايستگاهبه موقعيتتوسعه 

 با کيفيت باال همگاني

مبتني بر اي برنامهتدوين از طريق  :(Mix) آميختگيايجاد  -5

  و تنوع طبقات اجتماعي هااختالط کاربري

تراکم  ميزانسازي بهينه: از طريق (Densify) تراکمتعديل  -6

 همگاني ظرفيت حمل و نقلبا در تناسب 

داراي  هايمحدودهتوسعه با  :(Compact) فشردگيايجاد  -7

 دسترسي کوتاه به ايستگاه

افزايش از طريق  :(Shift) تغيير رويكرد طراحي -8

ب از مناساستفاده  و هاي پارک محلپذيري با تنظيم کتحر

 و کاهش خودرومحوري مسيرها

 

 ت.م.ح.ه های گونهانواع 
( TOD Place Types) 

نهوجود انواع  يت « ت.م.ح.ه» هايگو با موقع گاتنگي  باط تن ارت

 رکزمي، خيتار مرکزقرارگيري ايسعععتگاه )مرکز شعععهر يا منطقه، 

 و ...( هاآن ازي بيترکي، مسعععكوني، حوزه ادار مرکزي، حيتفر

نوع و کارکرد کريدور پوشعععش آن و همچنين  يمقياس عملكرد

  هايپهنه» هايانواع گونه به همين ترتيب. ايسعععتگاه دارد دهنده

يوه شععبندي کالبدي و عملكردي، پهنه بر اسععاس نوع« يسععتگاهيا

)ر.ج. کنيد به جدول  دشععوارگذاري و نظام حرکت تشععكيل ميب

(3)). 

 

 شهری توسعه و عمران های طرح

(Urban Development Plans) 

طرح شامل  عمران مورد توجه در اين راهنماو هاي توسعه طرح

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

که بر حسب نياز در تعيين محدوده منطقه/شهر  باشندميتفصيلي 

 . گيرندمورد استفاده قرار مي« ت.م.ح.ه»در 

 حمل و نقلو مدهای  کریدورهامشخصات 

مدهاي حمل و نقل در و نوع ، حسب کارکردرکريدورها ب

 :گيرندقرار ميهاي زير بنديدسته

و  2يفرع، 1ياصلبه سه دسته کريدورهاي  کارکردلحاظ  به -1

 ند؛شوتقسيم مي 3کنندههيتغذ

، چند 4خطيدر سه دسته شامل کريدورهاي نوع لحاظ به -2

 ؛گيرندقرار مي 6يحلقوو  5يمقصد

يم ي تقسليري و اجادهمد حمل و نقل به دو دسته  نوعلحاظ به -3

 .شوندمي

 

 
 

                                                             
 

1  Primary Transit 

2 Secondary Transit 

3 Feeder Transit 

4 Commuter 

5 Desitnation Connection 

6 District Circulator  
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 و مبانی  مقدمه -1-1
آوري حمل و نقل از اواخر قرن نوزدهم در اروپا مطرح شده و چشمگير در فن توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني، همزمان با پيشرفت سياست

توسعه مبتني بر » ، با رويكردي نوآورانه، مفهوم7پکالتورميالدي پيتر  1991تأثير قابل توجهي داشت. در دهه  در الگوي رشد و توسعه شهرها

 هاي سكونت، اشتغال و گذران اوقات فراغتکانونگيري مطرح کرد که طبق آن، شكل ريزي شهريدر راستاي برنامه را «همگاني حمل و نقل

هاي حمل و نقل همگاني و با در نظر گرفتن الگوي کاربري مختلط شامل ترکيب فضاهاي تجاري، اداري، در فاصله دسترسي پياده به ايستگاه

نقل همگاني مطرح وترسي به تسهيالت حملمداري و دسها، پياده ني بر چهار اصل کلي توسعه فشرده، اختالط کاربريمسكوني و فضاي باز مبت

 .شد

فايت و اي، عدم کو شهرهاي حومه کالنشهرهادر ايران، توسعه شبكه حمل و نقل همگاني متناسب با افزايش جمعيت شهري نبوده و به ويژه در 

 وضعيتلي بررسي کاز سوي ديگر،  است.رويه استفاده از وسايل نقليه شخصي شدهقل همگاني موجب افزايش بيناکارآمدي شبكه حمل و ن

تباط و عدم ار ؛هاي سكونت، اشتغال و گذران اوقات فراغتکانونبا  هري، نشان دهنده ارتباط ضعيف آنسيستم حمل و نقل درون و برون ش

يوند شود، تالشي براي پمبتني بر حمل و نقل همگاني ناميده مي توسعه. آنچه که باشدهري ميحمل و نقل درون شهري با حمل و نقل برون ش

 ،کريدور ،شهر-منطقه سطح چهار، نقطه اصلي توجه و تمرکز، سياست. در اين باشدمي حمل و نقل همگانيريزي و توسعه شهري و رنامهبميان 

اهداف مورد نظر در هماهنگي ميان توسعه شهري  ،که در صورت برقراري پيوند کالبدي و عملكردي است و بلوک/ قطعه يهاي ايستگاهپهنه

هرسازي و اي بين دو حوزه شرشتهرويكردي ميان و توسعه حمل و نقل همگاني را تأمين خواهند کرد. دستيابي به اهداف مورد نظر مستلزم اتخاذ

 باشد.مينقل  حمل و

ه مورخ طبق مصوب «توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني»سند ر هماهنگي ميان توسعه شهري و حمل و نقل همگاني، در همين راستا و به منظو

 24/11/1395مورخ  311/58497در راستاي مصوبه شماره اين سند که  است.شوراي عالي شهرسازي و معماري به تصويب رسيده 13/14/1396

 و طبق مصوبه شوراي عالي هماهنگي ترابري «شهرسازي و معماري ايران پيرامون سند رويكرد ريل پايهاعالم مصوبه شوراي عالي »تحت عنوان 

تدوين شده،  4/5/1396مورخ  911/21198( طي نامه ابالغ شماره 2)موضوع بند  21/3/1396شورايعالي هماهنگي ترابري مورخ  193طي نشست 

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

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

شورايعالي شهرسازي و  25/6/1397مورخ  311/82821نيز طبق مصوبه شماره در همين راستا کليات راهنما شهرسازي و معماري ارائه نمايد. 

 معماري به تصويب رسيد و مقرر گرديد جزئيات سند نيز تكميل شده و جهت اتخاذ تصميم به شورايعالي ارائه شود. 

م کند؛ بخش دواطبين را معرفي ميباشد. بخش اول اصول، چشم انداز و مخشامل سه بخش مي که در اين چارچوب تهيه شده، راهنماي حاضر

هاي توسعه و عمران در تناسب با اصول ت.م.ح.ه پرداخته و بخش سوم نيز به وظايف به اصول و محورهاي پيشنهادي در جهت اعمال در طرح

  پردازد.و نقش و ماموريت نهادهاي مختلف در اجرايي شدن اهداف ت.م.ح.ه مي

 

 بر حمل و نقل همگانیانداز سیاست توسعه مبتنی چشم -1-2
 ني بر هويت محليها و ابتكارات مبتسكونتگاهمتناسب ونقل همگاني، طراحي به واسطه توسعه سيستم حمل شهرهاساکنين سياست، اين بر اساس 

هاي شغلي و رصتفدسترسي به توسعه پايدار فرهنگي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي، از حق انتخاب بيشتري در تعيين محل زندگي،  و

                                                             
 

7  Peter Calthorpe 
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بتني بر حمل و توسعه م»در اين راستا و در چارچوب سند خدمات برخوردار شده و در نتيجه رضايتمندي بيشتر و کيفيت زندگي باالتري دارند. 

 باشد:، تحقق اهداف زير مورد نظر مي«نقل همگاني

 

 اهداف-1-2-1

ی
اع

تم
ج

ا
 

قه تر افراد )صرف نظر از محل سكونت و طببرابري حقوق شهروندي، تحقق عدالت و شمول اجتماعي از طريق دستيابي آسان -1

 و امكانات گذران اوقات فراغت امكانات اقتصادي هاي شغلي،به فرصتاجتماعي( 

 وبا تقويت حس تعلق مكاني  و شهريو برون ونقل شهريمناسب حمل هايسامانهبرخورداري از واسطه  مهاجرت بهتعديل  -2

 کيد بر هويت محليأت

ی
اد

ص
اقت

 

 هاهاي احداث و تأمين زيرساختهاي ناشي از تمرکز جهت کاهش هزينهگيري از صرفهبهره -3

 همگاني  ونقلشبكه حملاز طريق  سو و همگراي شهرهاي سراسر کشور،ارتباط همبه سبب  توسعه و رونق اقتصادي شهرها -4

ی
یط

ح
ت م

یس
ز

 

   توسعه شهري با محوريت حمل و نقل همگاني و حمل و نقل غير موتوري در راستاي ايجاد هواي پاک -5

 و کاهش خودرو محوري  ايناشي از احداث شبكه جاده جلوگيري از تخريب محيط زيست -6

هاي فسيلي ناشي از استفاده خودرو از طريق کاهش مصرف سوخت مخرب محيط زيستاي کاهش انتشار گازهاي گلخانه -7

 شخصي
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 راهبردها-1-2-2

 یایستگاهپهنه  سطح شهر و کریدور -منطقه سطح

و مجموعه شهري به منظور ايجاد پيوند ميان مراکز اصلي  در سطح منطقهريزي برنامه-

  ، اشتغال و گذران اوقات فراغتسكونت

 هايي از شهر که به دليل تراکم فضا وريزي در سطح شهري به منظور اتصال بخشبرنامه-

 .فعاليت الزم است از طريق خطوط حمل و نقل همگاني به يكديگر متصل شوند

هاي حمل و نقل همگاني در جانمايي ايستگاه-

گذران اوقات مراکز اصلي سكونت، اشتغال و 

 و امكانات ، در تناسب با الگوي سفرفراغت

 اقتصادي شهر و منطقه

 

 

 ها سیاست-1-2-3

 یایستگاهپهنه  سطح شهر و کریدور -منطقه سطح

اس )در مقي اشتغال و گذران اوقات فراغتتوسعه و مكانيابي مراکز جديد سكونت، -

 ياشهري و حومهه و مجموعه شهري( در پيوند با شبكه حمل و نقل همگاني برونمنطق

ها به ها و پايانهنظام سلسله مراتب شبكه حمل و نقل همگاني، توفقگاه ارائه الگو و-

 منظور اتصال مراکز اصلي سكونت، اشتغال و گذران اوقات فراغت

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

 گذران اوقات فراغت

، هاي جمعيتياي در تناسب با ويژگيانتخاب نوع سيستم حمل و نقل همگاني حومه-

 اقتصادي و الگوي سفرهاي آونگي

 هاي جديد شهري در پيوند با شبكه حمل و نقل همگانيريزي توسعهبرنامه-

 با شبكه منطقه و مجموعه شهريتداوم و اتصال شبكه حمل و نقل همگاني شهر -

 هايبا ويژگيهاي حمل و نقل همگاني درون شهري در تناسب انتخاب نوع سيستم-

 جمعيتي و اقتصادي شهر و الگوي سفرهاي شهري

هاي حمل و نقل همگاني در مسير کريدورهاي تعيين ريزي براي توسعه ايستگاهبرنامه-

شده، در تناسب با بافت و زمينه شهري موجود، به منظور دسترسي مناسب و بهينه به حمل 

 و نقل همگاني

 

وع نبا توجه به  يايستگاهپهنه تعيين نقش -

هاي کالبدي، شيوه بارگذاري ، ويژگيعملكرد

  و نظام حرکتي

با کاربري مختلط )شامل  هايپهنهبيني پيش-

خدماتي، اداري و انتظامي، فضاي سبز، -تجاري

حمل و نقل و انبارداري، تفريحي و گردشگري 

و مسكوني( در شعاع دسترسي پياده ايستگاه و 

 در مسير کريدورها 

بيني شبكه دسترسي پياده و دوچرخه )در پيش-

 هاي حملصورت امكان( در حوزه نفوذ ايستگاه

 و نقل همگاني

ايجاد شبكه نفوذپذير در حوزه نفوذ -

 هاي حمل و نقل همگانيايستگاه

رعايت اصول طراحي همه شمول در محدوده -

 ايستگاه و پايانه هاي حمل و نقل شهري
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 ریزیبرنامه راهنمای اصول-1-3
ستند که در طراحي پهنه شامل نكاتي ه صول زير  ستگاهي بايد مورد توجه ا صورت نياز به تغيير نوع کقرار گيرند. همچنين هاي اي اربري و در 

ستگاهي جهت ايجاد هماهنگي ميان برنامه شهري و حمل و نقل همگاني رعايت بارگذاري پهنه اي سعه  ست: هاي تو عدم  -1اين نكات الزامي ا

جلوگيري  -2ر؛ و تغيي يجايتغيير در سر جمع ميزان کاربري و يا بارگذاري تعيين شده در ضوابط و مقررات اسناد باالدست پس از هرگونه جابه

زايش هاي ناسازگار به نفع افحذف کاربري -3ناشي از تغييرات احتمالي؛ پهنه ايستگاهي و اغتشاش در درون و  پيراموناز هرگونه تغيير هويت 

ضاهاي همگاني و انجام جابه جاي سعه هماهنگبه منظور ايجاد اختالط کاربري يف سازگاري با اهداف تو   ؛ي و حمل و نقل همگانيشهر ها در 

فظ عملكردي آنها ح-هاي تاريخي و حريم آنها به نحوي که يكپارچگي سعععاختارياظت بافتها و قوانين مربوط به حفرعايت محدوديت-4

ستگاهي واقع در بافترتيب که هر گونه دخالت و يا طراحي در پهنهشود. به اين ت سازمان ميراث هاي اي هاي تاريخي بايد در چارچوب قوانين 

 فرهنگي انجام شده و به تصويب آن سازمان نيز برسد.

 : توسعه محالت شهری بر مبنای رفت و آمد پیادهحرکت پیاده-1

 

 باشد.مسير عبور پياده بايد ايمن و پيوسته -

 قلمرو پياده بايد فعال و سرزنده باشد.-

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

 8بخشی به شبکه حمل و نقل غیر موتوری: اولویتاستفاده از دوچرخه -2

 

 سوار بايد ايمن و پيوسته باشد.مسير عبور دوچرخه-

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

 را داشته باشد. حمل ودوچرخهفضاي مناسب جهت  يدناوگان حمل و نقل همگاني با -

 هاای متراکم از معابر و راه: ایجاد شبکههمپیوندیایجاد  -3

 

 سوار بايد کوتاه، مستقيم و متنوع باشد.مسيرهاي عبور عابر پياده و دوچرخه-

سيرهاي - سي عابر پياده و دوچرخهم ستر ستگاه حمل و نقل همگاني( بايد کوتاهد سسوار )به اي سير د سي تر از م تر

 اتومبيل باشد.

شبکه حمل و نقل همگانی با کیفی: مکانیابی طرحگیری مطلوب از حمل و نقلبهره -4 سعه در نزدیکی  ت و های تو

 ظرفیت باال

 

 باشد. پوشش کاملايد داراي شبكه حمل و نقل همگاني ب -

 باشد. متناسب با ميزان ترددسرفاصله حمل و نقل همگاني بايد -

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

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

                                                             
 

جغرافيايي بعضععي از شععهرهاي کشععور که در نواحي شععيبدار و  موقعيتسععواري براي بخشععي از شععهروندان و همچنين با توجه به محدوديت دوچرخه- 8

شدهکوهپايه صي قابليت تحققاي واقع  شرايط خا صل تنها در  شت. پذاند، اين ا ستيري خواهد دا شترين  همچنين الزم به ذکر ا رخه تامين کاربرد دوچبي

 باشد.ترين ايستگاه حمل و نقل همگاني ميهاي اوقات فراغت تا نزديكدسترسي آسان و ايمن شهروندان از محل سكونت، اشتغال و مكان
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 : طراحی بر اساس تخصیص کاربری مختلطآمیختگیایجاد   -5

 

 ها و وجود عملكردهاي مورد نياز در جوار ايستگاه حمل و نقل همگاني ضروري است.اختالط کاربري-

هاي بايد امكان دسععترسععي سععاکنان مناطق مسععكوني به حمل و نقل همگاني انبوه فراهم شععود به نحوي که گروه -

 باشند.تري داشتهکوتاه درآمد مسير سفر روزانهکم

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

 سازی و هماهنگی تراکم کاربری و فعالیت و ظرفیت شبکه حمل و نقل همگانیتراکم: بهینه تعدیل -6

 

وار باشد و در همج نواحي بيش ازتراکم نسبي فضاي کار و سكونت در نزديكي ايستگاه حمل و نقل همگاني بايد -

 عين حال الزم است با زمينه و بافت شهري همجوار هماهنگي الزم را دارا باشد.

ای بر اساس کاهش سفرهای روزانه و جلوگیری از توسعه ریزی شهری و منطقه: طراحی و برنامهایجاد فشردگی -7

 افقی شهرها

 

 موجود انجام شود.توسعه شهري بايد تا حد امكان در نواحي شهري -

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

 خودرو محور به طراحی مبتنی بر حمل و نقل همگانی از طراحیرایج رویکرد تغییر  -8

 

راي بفضععاي متعلق به عبور و توقف خودروي شععخصععي بايد به حداقل رسععيده و حداکدر اسععتفاده از ظرفيت معابر  -

 شبكه حمل و نقل همگاني انبوه بعمل آيد.

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

 

 «ونقل همگانیراهنمای توسعه مبتنی بر حمل»مخاطبین  -1-4
را مخاطب خود قرار حوزه شهرسازي و حمل و نقل کشور مديران و دانشگاهيان متخصص در ، مشاورانگروه شامل  چهارحاضر راهنماي 

 است. داده

 هاها و طرحتهيه برنامه :مشاور مهندسان 

  :ريزي جهت اجراها و برنامهها و برنامهسياست ندويتمديران 

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

 نهادهاي مردمها و تشكلنهاد 
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ل نقوتوسعه مبتني بر حمل نحوه تطابق :مفصل دو

 و عمرانهاي توسعه طرح باهمگاني 
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  ت.م.ح.ه و سطوح الگو -2-1
تر ارت سادهعببهاست که  «ستگاهي و بلوک/قطعهيدور، پهنه ايشهر، کر-منطقه»چهار مقياس  شاملداراي يك الگوي ثابت  ت.م.ح.هسياست 

ها و ميان آنها نمونه سععطوح و رابطههاي هر يك از ويژگيبا متناسععب ثابت  ي.  اما اين الگو9تعبير گرددبه شععكل سععطح، خط و نقطه تواند مي

ونت، ته )مراکز سععكهمبسععکانون هاي اي از مجموعهبه اين ترتيب که سععطوح،  گردد.را موجب ميمتنوعي ردهاي کهاي متفاوت با کاربازتاب

. خطوط همان کريدورها هسعععتند که ارتباط ميان گردندرا شعععامل مييا با يكديگر  با کانون مرکزياشعععتغال يا گذران اوقات فراغت و ... ( 

 شانايگاه ج ها هستند که بسته به نقش وهاي ايستگاهي/ بلوککنند و نقاط نيز همان پهنههاي مختلف برقرار ميسطوح را در مقياسهاي کانون

  باشند.بندي ميهاي مختلف قابل دستهدر گونه

 .هت.م.ح سطوحمقياس در مفهوم  -1 جدول

 

 

 

 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

 سطح شهر-همنطق
 سكونتگاهشهر/ -1

 منطقه، ناحيه، محلهبخشي از شهر: -2

 خط کريدور
 اتصال شهر/ سكونتگاه -1

 هاي شهر در مقياس شهرياتصال بخش-2

 نقطه يايستگاهپهنه 
با توجه به شرايط کالبدي، عملكردي، شيوه بارگذاري و نظام حرکتي قابل -1

 باشندبندي ميدسته

 

قياس ممتناسب با اسناد توسعه و عمران و حمل و نقل الزم است تا انواع سطوح ت.م.ح.ه هر يك از  ها و ويژگيمنظور دستيابي به محدودهبه

مورد  ي با پيرامون آن باشد اسنادکانون شهريك رابطه مطالعات فراتر از شهر و معطوف به ه عبارتي چنانچبه ،مورد ارجاع قرار گيردمطالعات 

داشته باشد و چنانچه معطوف به محدوده شهر باشد هاي جامع طرح هاي مجموعه شهري وت شهر مانند طرحفرادسبايد مقياسي ارجاع مي

 و طرح جامع ترافيك کاربرد دارد.  هاي جامع و تفصيليطرح

                                                             
 

, Corridor, Station Area and Siteregion-City - 9 

محدودهايشاملانواعمركزسكونت،اشتغالوگذراناوقاتفراغت)شهر/منطقه
(همپيوندبايكشهرمركزيويامحدودهايشاملموقعيتهمبستهدريكشهر

اچندسكونتگاهويميانارتباطخطیواتصالدهنده)کریدور
(مراكززيرمجموعهيكشهر

ایستگاهیپهنه

محدوهپيرامونايستگاه)

(انواعگونههابا
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 اصول توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی  تحققجهت  سطوحنواع -2-2
 مختلف قابل طرح است. به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر، سطوحدر  اصول توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني ريزي براي تحققبرنامه

ني ساير راهنماهاي توسعه مبتباشد. بررسي تجارب جهاني و هاي مختلف وجود داشتهريزي در سطوح و مقياسالزم است هماهنگي ميان برنامه

  زير قابل طرح است: سطوحدر  سازي اصول توسعه مبتني بر حمل و نقل همگانيپيادهد که دهنقل همگاني نشان ميوبر حمل

 )سطح( شهر -منطقه -1

 )خط( کریدور-2

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

ردي ريزي راهباري و برنامهذگکالن، موضوع سياست سطحنحوي که در همورد نظر تعريف شود. ب سطحدر چارچوب  تهيه و بازنگري جهت

 باشد. قابل طرح ميل مربوط به يك پروژه در حد مسائ سياست مورد نظرخرد،  سطحمطرح بوده و در 

 
 

 ت.م.ح.ه شهر-همنطق سطح-2-2-1
 

مانند  لفمخت اهدافبه منظور ايجاد يكپارچگي ميان  شهر-همنطقريزي در سطح برنامه

جمعيت  اي مانند الگوي رشدو ارتقاي سالمتي با توجه به شرايط زمينه کاهش ترافيك

به ت اس اي الزمهمنطقشود. در سطح و مكانيابي مراکز اشتغال و فعاليت انجام مي

 و الگوي سفر ميان آنها هاي مرتبط از طريق حمل و نقل همگانياي از مكانشبكه

 يك يا چنداي شامل همنطقدوده جغرافيايي مورد نظر در سطح توجه شود. مح

وده است که با يكديگر در ارتباط ب و مراکز اشتغال/ گذران اوقات فرغت سكونتگاه

ريزي در اين سطح )موجود و پيشنهادي( نيز اهميت دارد. برنامه شهر-همنطقو کيفيت شبكه حمل و نقل  همچنين توجه به وسعت .وابسته هستندو 

 و بهبود و ارتقاي دسترسي نواحي محروم به خدمات / گذران اوقات فراغتها و مراکز اشتغالميان سكونتگاه بايد در نهايت به ارتقاي ارتباط

 موجود منجر شود. 



 راهنماي ملي توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني

17 

 

ك به عنوان ي  ت.م.ح.ههمچنين، امكان لحاظ نمودن  وو نقل انجام شده ريزي حمل ها و برنامهدر اين سطح، يكپارچگي ميان توزيع کاربري

و اي حملشبكه مسيرهروابط ميان بوده و  شهر-همنطق سطحدر  بخشاين مقياس شود. گذاري در اسناد توسعه و عمران فراهم ميموضوع سياست

  شود.ت.م.ح.ه انجام ميگذاري کالن براي تحقق در اين سطح، سياستشود. نقل و نقاط اصلي جاذب سفر در آن بررسي مي

 

 کریدور ت.م.ح.ه سطح- 2-2-2
ن همي هستند و به همگاني حمل و نقلنظام اجزاي کريدورهاي رفت و آمد يكي از 

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

يزي در ربدون برنامه -باشدمطرح مي يايستگاهپهنه که عمدتاً در مقياس - ت.م.ح.ه

ين هاي واقع در مسير حمل و نقل را تعيايستگاه سطح کريدور که نقش و نحوه ارتباط

ريزي در اين سطح مستلزم توجه به نقش پذير نخواهد بود. برنامهکند، امكانمي

د. باشمي ت.م.ح.هها و ارتباط آنها به منظور دستيابي به اهداف اصلي ايستگاه

ريزي هدف از برنامهشوند. مطرح مي مقياس شهري و برون شهريکريدورها در دو 

هاي اناي از مكها بوده و شبكهدر اين سطح، حصول اطمينان از اين مهم است که توسعه در يك ايستگاه، مكمل توسعه در ساير ايستگاه

ر و ارتباط ميان ها و مراکز فعاليتي، بهترين مسيترتيب که با توجه به توزيع سكونتگاهايجاد شود. بدين ت.م.ح.هگرفته بر اساس اصول شكل

شود. در اين فرآيند، امكان هدايت رشد، توسعه و تقويت مراکز فعاليت فراهم شده و عدالت اجتماعي نيز تحقق هاي بالقوه تعيين مييستگاها

و  باشد، متفاوت بوده قانوني شهرها و يا خارج از آن قرار گرفته محدودهريزي کريدور با توجه به اينكه در خواهد يافت. طراحي و برنامه

ريزي مرتبط با آن نيز متناسب با اين موضوع تغيير خواهند کرد. هدف اصلي از اين گيري و مديريتي و همچنين اسناد برنامههاي تصميمهحوز

ر داشته تواند دستاوردهاي زير را در بريزي در سطح کريدور ميباشد. به طور خالصه، برنامههاي حمل و نقل مييابي مسير و ايستگاهطرح، مكان

  باشد:

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

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

 نقلوحمل

 تعيين کاربري و الگوي توسعه متناسب با شرايط هر ايستگاهريزان به فازبندي توسعه در طول مسير کريدور و توجه برنامه-

 شهريو  ايمنطقه توجه همزمان به نيازهاي برنامه ريزي در مقياس-

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

  شود.تعريف ميو فراشهري  شهريامل محدوده ششهر و خارج آن 
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 ت.م.ح.ه بلوك/ یایستگاهپهنه  سطح- 2-2-3
 ويكرددر رترين اجزاي عملياتي و اجرايي ، يكي از مهميايستگاهپهنه  سطحريزي در برنامه

نقش  ،وضعيت کالبدي، عملكردي، شيوه بارگذاري و نظام حرکتيت.م.ح.ه است. با توجه به 

ايستگاه متفاوت خواهد بود. هر ايستگاه داراي حوزه نفوذي است که از آن تاثير و جايگاه 

ن موارد زير در تعييريزي و طراحي نقش مهمي دارد. ت و تحليل آن در برنامهپذيرد و شناخمي

  :ايستگاهي تأثيرگذار هستندنقش و جايگاه پهنه  شناختمحدوده و 

 متر است( 811-511بوده و حدود روي دهدر محدوده پياپهنه ايستگاهي )حوزه نفوذ  -

 موقعيت استقرار در شهر -

 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 -

 ارتفاع متوسط و کم ارتفاع( و تعداد واحدهاي مسكونيهاي مسكوني موجود )بلندمرتبه، با انواع گونه -

 ميزان و تراکم واحدهاي اشتغال موجود  -

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

جاد خواهد کرد، ايآمد شبكه رفت و  ل را در حوزه کاربري زمين، تراکم وايستگاه، بيشترين تغيير و تحو سطحبا توجه به اينكه طراحي در 

 سطحدر  شبخاين مقياس  .است ، بسيار حائز اهميتو تفصيلي جامع هايهاي فرداست مرتبط به ويژه طرحرورت هماهنگي با چارچوب طرحض

در شود. ها و ساير موارد قابل طرح در اين محدوده در آن بررسي ميها، شبكه معابر، تراکم فعاليتو شيوه استقرار کاربري بوده يايستگاهپهنه 

با شرايط  در تناسب الزمهاي طرحساير طراحي شهري و  اسنادايي طرح ايستگاه مطرح است(، )که به عنوان عمليات اجر / قطعه زمينبلوک سطح

 شود. ا به تفكيك سطوح مختلف، معرفي ميبا توجه به موقعيت آنه هاي ايستگاهيپهنهبندي ( گونه3)در جدول  بايد تهيه شود.محلي 
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 هابندي ايستگاهگونه -3 جدول

 مقياس عملكردي  ايستگاه
 موقعيت

 مكاني
 مشخصه

 پهنه ايستگاهي  ويژگي
 انواع کريدورهاي در برگيرنده 

 شدت تمرکز پهنه بندي نوع حمل و نقل همگاني

 (گاه چندوجهیای  )ایستهمنطق

 

 

قه
نط

د م
کر

کار
 با 

هر
ز ش

رک
م

ي
ا

 

لي  کز اصعععع مر

اقععتصعععععادي و 

فععرهععنععگععي در 

 محدوده ايستگاه

مد مامي  مل انواع اسعععتقرار ت ها شعععا

هاي ريلي سععنگين و سععبك، تمسععيسعع

باال هاي منطقهاتوبوس با گنجايش  اي 

 هاي محليو اتوبوس

 ، فعاليت،مسعععكوني هايگونه انواع

 فروشي محليخرده ،تفريحي

 گذاريفشعععردگي، تراکم و توده -

 باال

به ميزان  - شعععدت تمرکز کاربري 

شتر  شعاع بي ستگاه  411در  متري اي

تا  تدريج  عاع که ب  متري 811شععع

 يابد.کاهش مي

هاي اصلي و فرعي کريدور انواع

 کنندهتغذيهو 

 ای )قابلیت ایستگاه چندوجهی(حومه

 

 

مه
حو

کز 
مر

 

باً  غال نه  وجود په

ضاً  سكوني و بع م

کار و فعاليت در 

 محدوده ايستگاه

شععامل انواع  اسععتقرار تمام مدها امكان

هاي ريلي سععنگين و سععبك و سععيسععتم

هاي سعععريع السعععير) ( و BRTاتوبوسععع

 اتوبوس محلي )متناسب با نياز(

سكهاي گونهترکيبي از انواع   ونيم

 و خدمات محلي و اجتماعي خرد

ايعجععاد فشععععردگعي، تعراکعم و  -

 گذاري متوسط تا باالتوده

به ميزان  - شعععدت تمرکز کاربري 

شت شعاع بي ستگاه  411ر در  متري اي

تا  تدريج  عاع که ب  متري 811شععع

يعابعد )مشععععابعه مراکز کعاهش مي

 شهري(

ورهاي اصععلي، ايجاد انواع کريد

شعععتر هاي بيفرعي با تغذيه کننده

 و

يدور هاي اصعععلي در تجهيز کر

 مقصد -جايگاه مبدا

 شهری

 

 

هر
ز ش

رک
م

 

قرار در  - ت اسععع

لي  کز اصعععع مرا

قه و  شعععهر )منط

 ناحيه(

مععرکععز وجععود -

ليععت  فعععا هم  م

اقععتصعععععادي و 

فععرهععنععگععي در 

 محدوده ايستگاه

ها شعععامل قطارها، اسعععتقرار انواع مد

هععاي اي، اتوبوسهععاي منطقععهاتوبوس

هاي ( و اتوبوسBRTالسعععير )سعععريع

 محلي )برحسب نياز(

 

 مسعععكوني،هاي گونه ترکيب انواع

 هايهاي کار و فعاليت، مكانمكان

 مدني در مقياسفعاليت تفريحي و 

با خرده فروشعععي  و شععع هر همراه 

 خدمات اجتماعي محلي

  گذاريفشعععردگي، تراکم و توده-

 متوسط به باال

به ميزان  - شعععدت تمرکز کاربري 

شعاع  شتر در  ستگاه  411بي متري اي

تا  تدريج  عاع که ب  متري 811شععع

يععابععد )کمتر از مرکز کععاهش مي

 (ناحيه

ع کريدورهاي اصععلي، ايجاد انوا

تر هاي بيشعععکنندهفرعي با تغذيه

 اينسبت به مراکز منطقه
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 مقياس عملكردي  ايستگاه
 موقعيت

 مكاني
 مشخصه

 پهنه ايستگاهي  ويژگي
 انواع کريدورهاي در برگيرنده 

 شدت تمرکز پهنه بندي نوع حمل و نقل همگاني

 ایمراکز محله

 

 

حله
ز م

رک
م

 

ليععتامر فعععا  کز 

اقععععتصععععععادي، 

اجععتععمععاعععي و 

تعععفعععريعععحعععي 

 )موضعي( 

بك  قل ريلي سععع مل و ن (، (BRTح

 اياتوبوسهاي محلي/ منطقه

تي محلي  مراکز خععدمععا ترکيععب 

هاي کار و فعاليت متشععكل از مكان

کوچك، خدمات مدني و اجتماعي 

 خرده فروشيخرد و 

 تراکم کم مسكوني-

صادي، - سط خدمات اقت تراکم متو

 اجتماعي و تفريحي محلي

به ميزان  - شعععدت تمرکز کاربري 

شتر  شعاع بي ستگاه  411در  متري اي

تا  تدريج  عاع که ب  متري 811شععع

 يابدکاهش مي

کريدورهاي اصععلي،  ايجاد انواع

 هاي متعددبا تغذيه کننده

يدور هاي اصعععلي در تجهيز کر

صد به مكانهاي  -جايگاه مبدا مق

 کار و فعاليت منطقه

 

 های شهریمحله

 

 

رز
م

 
دو 

حله
م

 

ت سكونترکيب 

 و فعععععععالعععيععت

اقععتصعععععادي و 

فرهنگي محلي 

در معععحعععدوده 

 ايستگاه

(، اتوبوس LRTريلي سععنگين، سععبك)

(، وسايل نقليه برون BRTسريع السير )

شعهري و اتوبوس هاي محلي متناسعب 

 با شدت تردد

نه  يتپه عال با ف گاهي   هايايسعععت

اري، کععار و فعععاليععت و برخي تجعع

 هاي کوچك کارگاه

افعزايعش فشععععردگعي و تعراکعم -

سط تا زياد ) ما در اسكونت بين متو

 حد مجاز(

شعاع شدت تمرکز  -  811در کل 

 متري به صورت يكسان

اصعععلي،  هععايتجهيز کريععدور

ر ها دفرعي و انواع تغذيه کننده

ترسععععي  ين دسعععع م جهععت تععا

ناسعععب) به م ايمن، متبوع و ...( 

 ايستگاه

 های وابسته و نیازمند حمل و نقل همگانیمحدوده

 

ده
دو

مح
کز 

مر
 

چه سعععازي يكپار

و ايجاد توازن در 

هععا بععا کععاربععري

ايجاد مسعععكن و 

ني از  يبععا ت پشعععع

حلي ، خدمات م

يت و  عال کار و ف

 هاخرده فروشي

بهبود انواع مدها شعععامل وسعععايل نقليه 

 (، اتععوبععوسLRTريععلععي سععععبععك )

سير)سريع سايل نقليه برون (، BRTال و

 هاي محلي شهري، و اتوبوس

مسعععكوني و پشعععتيباني از کاربري 

يت و  عال کار و ف مات محلي،  خد

 هاخرده فروشي

هعاي مسعععكوني بعا ايجعاد مجتمع-

 تراکم کم تا متوسط

متري بععه  811در کععل شععععععاع  -

 صورت يكسان

ي ريدور اصلايجاد و يا تقويت ک

کريعدورهعاي و توسعععععه انواع 

 کنندهتغذيه
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 مقياس عملكردي  ايستگاه
 موقعيت

 مكاني
 مشخصه

 پهنه ايستگاهي  ويژگي
 انواع کريدورهاي در برگيرنده 

 شدت تمرکز پهنه بندي نوع حمل و نقل همگاني

 کاربری ویژه یا مراکز کار و فعالیت

 

 

ت
عالي

و ف
ار 

 ک
کز

مر
 

نه يا په هاي ويژه 

مععراکععز کععار و 

 حمل و نقل

مد يا بهبود انواع  مل تامين و  ها شعععا

( و LRTوسعععايل نقليه ريلي سعععبك )

 (  BRTاتوبوس سريع السير )

يععات تععك تعععديععل خصععععوصععع-

 هاعملكردي با اختالط کاربري

عه- يت توسععع عال ماعي و ف هاي اجت

ن آن بدو اقتصععادي و توزيع متوازن

 خصاي مشتاکيد بر تمرکز در نقطه

هم آوردن شععرايط بالقوه  براي فرا-

كل يتشععع عال اي تجاري، هگيري ف

/  هاي مدنيکار و فعاليت و فعاليت

 فرهنگي متناسب با انواع مسكوني

ايجاد خرده فروشععي هاي محلي و -

رسي ايط دستاي متناسب با شرمنطقه

 و تقاضا

هاي مسععكوني مجاز تراکم سععقف-

سط پيرامون مراکز کار و  کم تا متو

 فعاليت

شعاع شدت تمرکز  -  811در کل 

 متري به صورت يكسان

توسععععععه  لي و  کريععدور اصععع

 هاي تغذيه کنندهکريدور

 های ترکیبیکریدور با کاربری

 

 

طي
 خ

سير
ك م

ل ي
طو

در 
ار 

قر
ست

ا
 

داراي الععگععوي 

خععطععي، بععدون 

تععاکيععد بر يععك 

 نقطه خاص

وسععايل نقليه ريلي سععنگين و سععبك 

(LRT قل خطي مل و ن يل ح (، وسعععا

)تراموا ، اتوبوس برقي و ...( اتوبوس 

هاي (BRT)سعععريع السعععير  ، اتوبوس 

 محلي

يت عال  ،هاي اقتصعععادياسعععتقرار ف

اجتمععاعي و تفريحي و ... توام بععا 

ت به شكل خطي بدون تاکيد سكون

 اي خاصبر نقطه

هاي تراکم - يدور باال: اطراف کر

 هاي چندوجهيمنتهي به ايستگاه

مععتععوسعععععط: اطععراف تععراکععم -

 اي و شهريهاي ناحيههايستگا

گاهتراکم -  هايکم: اطراف ايسعععت

 (هاکنندهتغذيهمحلي )

افزايش شععدت تمرکز تا سععقف  -

تراکم متوسعععط در مسعععير کريدور 

 متر( 411)تاعمق 

تراکم کمتر از کريععدور در پس -

 متر( 811)تا عمق کرانه آن 

با بهره ي از گيرتقويت کريدور 

هاي فرعي و تغذيه نوع کريدور

 کننده
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 های توسعه و عمرانهای مورد انتظار در تهیه یا بازنگری طرحخروجی -2-3
ست مذکور در  سيا شود. تحقق  ست ت.م.ح.ه. در نهايت بايد به برنامه عملي و اقدام منجر  ساختار نظام سيا گرو هماهنگي آن با چارچوب و 

عه و هاي موجود توسهاي جديد و يا بازنگري طرحهاي توسعه و عمران کشور است. لذا اين سياست بايد در تهيه طرحريزي و تهيه طرحبرنامه

اي ههاي مورد انتظار از طرحان خروجيبندي ارائه شعده در اين راهنما، موارد زير به عنوعمران شعهري، لحاظ شعود. با توجه به مقياس و سعطح

ها )به ويژه طرح جامع حمل و نقل شهري( شود. الزم به ذکر است در مواردي که مطالعات ذکر شده در ساير طرحتوسعه و عمران پيشنهاد مي

 به آنها استناد نمود.توان در بخش مطالعات شناخت انجام شده باشد، مي

مقیاس 

 طرح
 های مورد انتظاروجیخر مطالعات شناخت هدف

رح
ط

ي )
هر

راش
ه ف

سع
تو

ي 
ها

)..
 و.

ي
هر

 ش
عه

مو
مج

 

ايجاد پيوند ميان مطالعات 

هاي توسعه شهري و طرح

مطالعات حمل و نقل به 

منظور اعتالي توسعه 

يكپارچه نظام کالبدي و 

اي هفضايي استقرار کانون

سكونت، کار و اوقات 

 فراغت با نظام جابجايي

ها باالدست به منظور استخراج طرحهاي مطالعه طرح-

 هاي توسعه آتيو برنامه

ذران و گ فعاليت هاي اصلي سكونت،کانونشناخت -

غت قات فرا ياس عملكردي  او به نقش و مق جه  با تو

 آنها

 هاشناخت کريدورهاي ارتباطي پيوند دهنده کانون-

هدف- با  عات الزم  طال جام م عه  ان يل و توسععع تكم

باطي و نو هاي ارت يدور قل کر مل و ن ع سعععيسعععتم ح

عات محيطي، اجتماعي و  ناي مطال ها بر مب همگاني آن

 اقتصادي

عات مكان- يه ايسعععتگاهمطال ر اي بهاي حومهيابي اول

هاي اصعععلي سعععكونت اسعععاس نقش و عملكرد کانون

      وفعاليت

تدقيق تعيين- عاتي بر اسععععاس  و  طال حدوده م م

هاي هاي اصعععلي سعععفرشعععناخت و تحليل جريان

 عملكرديهاي ن کانونآونگي ميا

 بندي کريدورهاگونه-

 هابندي ايستگاهگونه-

 تعيين موقعيت کريدورهاي ارتباطي-

 هاي ايستگاهيپهنه تعيين موقعيت-

 

رح
ط

)..
و .

ع 
جام

ح 
طر

ي )
هر

 ش
عه

وس
ي ت

ها
 

صلي شناخت روابط و جريان- سفر ميان مراکز ا هاي 

 ايشهري و نواحي حومه

و گذران  فعاليت شععناخت مراکز اصععلي سععكونت،-

 اوقات فراغت

شهري به - شبكه کريدورهاي ارتباطي درون  شناخت 

 تفكيك نقش و سيستم حمل و نقل آنها

 هاي تبادلي ارتباط دهندهها و ايسععتگاهشععناخت پايانه-

 ايسيستم حمل و نقل درون شهري و حومه

يان توزيع تراکم- طه م يل راب ا و فضععع بررسعععي و تحل

 هاي ايستگاهيپهنهورها و فعاليت و موقعيت کريد

بررسعععي و تحليل الگوي توزيع کاربري/ فعاليت در -

 هاي ايستگاهيپهنه

 

پيشععنهاد توسعععه يا مكانيابي شععبكه کريدورهاي -

اد حمل و نقل همگاني درون شععهري با هدف ايج

گذران  و فعاليت پيوند ميان مراکز اصلي سكونت،

 اوقات فراغت

 سعععله مراتبپيشعععنهاد توسععععه يا مكانيابي سعععل-

هاي درون شهري در پيوند با بافت شهري ايستگاه

 همجوار و با توجه به نقش و جايگاه آنها در شهر

کريععدورهععا و - فوذ  ن حوزه  ين  ي ع هنععهت هععاي پ

با توجه به نقش و جايگاه آنها، بافت  ايسعععتگاهي

 شهري همجوار و الگوي توزيع فعاليت و فضا

هاي پهنهتوسعععه مسععيرهاي پياده و دوچرخه در -

 کريدورهاحوزه نفوذ و  ايستگاهي

بر  ياهايسعععتگ پهنهبيني فعاليت و فضعععا در پيش-

 اي موجود اساس نيازه

 هابندي ايستگاهگونه-

 بندي کريدورهاگونه-

 تعيين موقعيت کريدورهاي ارتباطي-

 هاي ايستگاهيپهنه تعيين موقعيت-
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 هاي مختلفمأموریت دستگاهنقش و  فصل سوم:
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 هاها و سازمانلزوم همکاری و تعامل دستگاه -3-1
 ،توسعه حمل و نقل برنامهان برنامه توسعه شهري با يم با محوريت ايجاد پيوند «توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني»منظور دستيابي به اهداف به

به اين فصل  رو دراز اين .باشداجرايي اجتناب ناپذير ميسياستگذاري و در زمينه حوزه مسئوليتي بر حسب ايجاد همكاري ميان نهادهاي متولي 

 .است شده اشاره در جدول زير ها تشكيالتوظيفه هر يك اقدامات در چارچوب تفكيك به تسياساين نيازهاي تحقق پيشاهم 

 

 اي( مبتني بر حمل و نقل همگانيهاي مختلف در توسعه )شهري و منطقهنقش و مأموريت دستگاه -4 جدول

ن 
وا

عن

ن
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 ها

 اقدام
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رس
شه

ت 
ون

معا

و 
ه 

را
ت 

ار
وز

ی
از

رس
شه

 

 

 هاي توسعه و عمران در فرآيند تهيه و بازنگري طرح.م.ح.ه ت سياست نمودن لحاظ -

 طبق اصول ارايه شده در اين راهنما( بازنگري يا تهيه مرحله)در  شهري جامع هايطرح نقل و حمل مطالعات کنترل -

ل 
 نق

 و
ل

حم
ت 

ون
معا

ی
از

رس
شه

و 
ه 

را
ت 

ار
وز

 

شععورايعالي شععهرسععازي و  در بازنگري راهنما در هماهنگي با شععهرسععازي و مسععكن و راه تحقيقات، مرکز همكاري با -

 و معاونت شهرسازي و معماري معماري

شورانطباق و همخواني  - ستاي يكپارچگي نظام حمل و نقل  طرح جامع حمل و نقل ک شهري در را با حمل و نقل درون 

 شهريهمگاني درون شهري و برون

  ترابري هماهنگي از طريق شورايعالي راهنما پشتيبان الزامات تصويب -

ی 
رین

آف
 با

ت 
رک

ش

ی
هر

ش
 

 همگاني نقل و  حمل هايبا انواع ايسععتگاه ناکارآمد هايهمجواري محدودههاي فرصععت و هاظرفيت گيري ازبهره -

  عنوان محرک توسعهبه (اتوبوس ، مترو، آهن راه هاي ايستگاه شامل)

ستفاده از - ستگاه هايظرفيت ا در  بازآفريني هايطرح در شهري ناکارآمد هايمحدوده در همگاني نقل و حمل هاياي

  .م.ح.هت اصول انطباق با

ور
کش

ی 
ها

هر
 ش

ك
افی

تر
ی 

نگ
اه

هم
ی 

عال
رای

شو
 

 314طبق شعرح خدمات ضعابطه شعماره  ت.م.ح.ه  سعياسعتها در خصعوص اعمال ي، اجرا و نظارت بر شعهرداراعمال -

    و بودجهو حومه، سازمان برنامه  يمطالعات جامع حمل و نقل شهر

( بصعورت مكمل حمل يچند وجه يهايسعتگاها )خصعوصعا اطراف يادهدوچرخه و پ يهايرايجاد مسع ريزي برايبرنامه -

  يجامع حمل ونقل شهر يطرح ها يهدر ته يونقل همگان

 ياربرگز يزها و نها و اسععتانداردياطالعات، نوآور ينبه آخر يابيدسععت ي، برايتخصععصعع يهامطالعات و پژوهش انجام -

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

ضالت حمل ونقل  ريزي برايبرنامه - سبت به احداث معبر جد يموتور يرو غ يحمل و نقل همگاناولويت  باحل مع  دين

  هر شهر يكمربوط به مطالعات جامع حمل ونقل تراف يهايگذار ياستدر س

 مفاد اب مطابق که ايگونه به کشور، شهرهاي ترافيك نقل و حمل هاي طرح تهيه و مطالعات انجام بر عاليه نظارت -

 باشد« همگاني نقل و  حمل بر مبتني توسعه» ملي راهنماي

اه
 ر

ت
رک

ش
ا.ا

ج.
ن 

اه
 

 ت.م.ح.ه سياستطبق  تهيه طرح جامع ايستگاهي -

 ينف يهشهر در صورت داشتن توج يحمل و نقل يآهن به عنوان مرکز سامانه چند وجهراه يستگاهنظر گرفتن ا در -

به  يستگاها يلمسافران و تبد يبو ارائه خدمات الزم جهت ترغ شهر يبوم يتآهن متناسب با هوراه يهايستگاها توسعه -

 سرزنده در شهر  يمكان

  بهتر  ارايه خدماتدر جهت  ياحومهقطار  توسعه کمي و کيفي -
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ستگاه و خطوط ريلي ساخت /طراحي - شهر مكاناالحتي که شهر از اينقطه در فني توجيه با آهنراه اي  يتمرکز در 

 .باشد داشته را( شهريبرون وشهري )درون نقل و حمل هايشيوه ساير با يكپارچگي امكان و داشته

 اتمصوب به توجه با شهر داخل در  آهن راه هايايستگاه يابيمكان جهت نياز مورد امالک و اراضي تملك تحصيل، -

 هاايستگاه يابيمكان کميته

ن 
را

عم
ت 

رک
ش

ید
د

ج
ی 

ها
هر

ش
 

 اتصال شهرهاي جديد فعلي به سيستم حمل و نقل همگاني کارآمد و مطلوب-

 هاي توسعه و عمران شهرهاي جديد طبق اصول ت.م.ح.هدر دستور کار قراردادن تهيه و يا بازنگري طرح -

ن 
سک

و م
ه 
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ت، 

قا
قی

ح
ز ت
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ضر و - سازيبازنگري مفاد راهنماي حا شهر سناد تكميلي در هماهنگي با معاونت حمل و نقل و معاونت معماري و   تهيه ا

 و پيگري تصويب در شورايعالي شهرسازي و معماري

 توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني با هدف ترويج سياست  آموزشي هايدوره برگزاري و ريزيبرنامه -

شي هايدوره محتواي تدوين - ستبا هدف ترويج  آموز سعه مبتني بر حمل و نقل همگاني و سيا  ازمانس تاييد اخذ تو

 ترافيك و شهرسازي هايرشته پايه ارتقاي هايدوره در موضوع گنجاندن براي مهندسي نظام

 باشنددر حال انجام ميهاي ت.م.ح.ه که به صورت پايلوت مستندسازي طرح-

وج
ع

ام
 

و 

اد
نه

ی 
نف

ص
ی 

ها
 

ي بينپيش پس از هاي توسعه شهري در طرح« نقل همگاني و حمل بر مبتني توسعه ملي راهنماي»ملحوظ داشتن -

  )فني و مالي(فرآيندهاي حقوقي 

 خصصيهاي تنشست مندان از طريق برگزاريدر ميان حرفه« همگاني نقل و حمل بر مبتني توسعه ملي راهنماي»ترويح  -

ن
ما

از
س

ی 
ها اد
 نه

دم
مر

 

 هاي آموزشي در مدارس و جامعهاز طريق روش« همگاني نقل و حمل بر مبتني توسعه»گيري از ترويج بهره -
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