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چکیده
این بخش به اهحباط بقن سقاستهای استفاد زمقن ده حالمنیل م حأثقر آن بر حصمادفاو حرافقکمی
میپردازد .سقاستهای استفاد از زمقن م طراحی زیر ساختها ،هر دم حأثقر خاصمی بمر حصمادف
حرافقک جاد ای ( )RTCده شهرها داهد .برنامههیزی شهری م سقاسمتهمای اسمتفاد از زممقن کمه
شامل مقلهای مختلف فتااقتهای همزممر  ،موقتقمت نمواحی مسمکونی ،حمراکم سماختاانهما م
برنامههیزی شبکه حالمنیل است بر انتخاب میصدها ،حااتهای حالمنیمل م هاچنمقن فاصمله
سفر افراد حأثقر میگذاهد .بنابراین ،قراه گمرفتن ده متمرض خلمر حصمادفاو حرافقکمی جماد ای م
فاصلهای که افراد برای اهداف مختلف سفر میکنند ،حقت حأثقر سقاستهای برنامههیزی ده سملح
شهر است .ما به اهائه یک ملااته موهدی از شهر دهلی ده هند میپردازیم حما حمأثقر سقاسمتهمای
برنامههیزی شهری بر ایانی کاهبران جاد ای ها نشان دهقم .این ملااتمه مموهدی حمأثقر نیمل مکمان
خانواد های فیقر از دهلی به حاشقه شهر برای ساخت مترم م دیگر حقوالو شهری ده سمالهمای
 9557حا  2119ها نشان میدهد .ماکن است همشها م برنامههیزیهایی بمرای حخامقن سمود یما
زیان پقکر جامته ظهوه کنند که بتوانند به هفع حیابل بقن حالمنیل م ایانی ده سملوح مختلمف
کاک کند .این همشها ده جوامع داهای ساختاه سلسله مراحبی م ده جایی که سلح پقچقمدگی بمه
خاطر مجود ناهاگونی ده مراحل زندگی باالست ،به شکل اضلراهی موهد نقاز هستند.

واژگان کلیدی :برنامهریزی حملونقل ،برنامهریزی استفاده از زمین ،تصادفات ترافیکی.

0

- Geetam Tiwari& Dinesh Moha,(1116), Transport Planning and Traffic Safety: Making Cities,
Roads, and Vehicles Safer. May 21, 2102, CRC Press, 0 editio, p:55-47
 - 3استاد گرو مهددسی عمران ،انستیتو تکدولوژی هدد
 - 1دانشجو دکتری علوم سیاسی دانشگا آزاد اسالمی واحد تهران مرکز و عضو هیل علمی پژوهشگا علوم انتظاامی و مطالعاات
ناجا( ،مترج مسلو  ،تلفنخ  -81113318070ایمیلخparsa3813@gmail.com
 - 3دانشجوی دکترا روانشداسی ،عضو هیل علمی پژوهشگا علوم انتظامی و مطالعات ناجا81110831178 ،
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 .1مقدمه
برنامههیزی شهرهای مدهن از اماخر قرن نوزدهم ده انگلستان آغاز شد م هاچنان بمه
حأثقر خود ده حوسته شهرها ده نیاط مختلف جهان حا به امرمز اداممه داد اسمت .از دیربماز
این برنامههیزیها شامل آماد سازی برنامههای استفاد از زمقن هستند که پقشنهاد ممیکننمد
که چگونه زمقنهای شهری برای فتااقتهای مختلف بنابر حیاضای آینمد سماکنان سماخته
شوند .طرحهای کلقدی م مهم استفاد از زممقن ده منماطق متمراکم حوصمقه ممیشمود .ایمن
فتااقت باید ده مناطق خاص مجاز باشد .زمقن شهر به بستههای کوچک حیسقم شمد م بمه
طوه کلی م خاص برای مناطق مسکونی ،حجاهی ،صنتتی ،ساختاانهمای سمازمان ،فضمای
سبز ،مناطق حفریقی م غقر میباشد .برنامههای استفاد از زمقن به صوهو پایمه م اسماس،
برای حالمنیل متاوای هستند که شامل :حتداد سفرهای انجام شد  ،هفتن بمه بخمشهمای
مختلف شهر ،حااتهای مختلف سفر م مسقرهایی که ممردم بمرای هسمقدن بمه میصدشمان
انتخاب میکنند ،خواهد بود .این چهاه مرحله اساسی ده جدمل شااه  9نشمان داد شمد
است.
فرضقه اساسی مبنی بر این است که میصد شخصی فرد ،حاات سفر م مسقر میباشمد« .بمه
احتاال زیاد ،انتخاب میصد ،حاات سفر م حداکثر مسقرِ شخصی که انتخاب ممیکنمد» .بمر
اساس نظریه سااِن ده سال ( )2113هر دم طرح عاران اسمتفاد از زممقن م چهماه مرحلمه
حالمنیل به زبان ساد  ،مدل انتیاد شد است .بر اساس نظراو ادمازیر ده سال ( )2191م
هااوکس اِحال ده سمال ( )2192م اِس پمیای دهلمی ده سمال ( )2192م زکمومیچ ده سمال
( )2199همیکرد کم م زیاد استفاد از زمقن م عدم پذیرش م پاسخگویی سریع به نقازهمای
ساکنان شهر داشتهاند ،اغلب منجر شد است که با نیض ده برنامههای اصلی هسم کنند .بما
این حال ،حا حد زیادی ،برنامههای اسمتفاد از زممقن م حاملمنیمل ،حقمت حمأثقر انتخماب
میصد ،حاات سفر ،فاصله م مسقر سفر قراه گرفتمهانمد .خلمر قمراه گمرفتن ده حصمادفاو
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حرافقکی از حااتهای سفر م مسقرهای سفر متفامو است .سفرهای ها دمه ده یک مسمقر
خلرناک هیسک باالیی داشته م خلر سیوط حرافقک ها افزایش میدهد .این فصل ده مموهد
هابله بقن سقاستهای حالمنیل م کاهبرد زمقن م خلر دخاات ده حصمادفاو حرافقکمی ها
حوضقح میدهد.
اجتااعی م اقتصادی م پقشبقنی کاهبرد
زمقن

نسل سفر
اصل
حوزیع سفر
شبکه حالمنیل م خواص
خدمت

الحا

حیسقم مودال

و

حخصص حرافقک
جریان میصد ،زمان ،هزینه م
غقر

شکل  9مدل حیاضای چهاه مرحلهای سفر.
 -0 .0کم کردن ترافیکهای جادهها و برنامهریزی استفاده از زمین.
سقاستهای کاهبری زمقن م طراحی زیر ساختهای آن بما حرافقمک جماد ای ده سملح
شهرها ده حااس هستند .برنامههای شهری م سقاستهای کاهبری زمقن که شامل مکانهای
مختلف فتال ،مکانهای مسکونی ،مساحت مناطق متراکم م برنامههیزی شبکههمای نیمل م
انتیال میباشد ،بخوبی شانس انتخاب میصد م حااتهای حالمنیل ها کمه ممردم بایمد ده
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مکانها مسافرو کنند ،افزایش میدهد .بنابراین ،ده مترض حرافقمک قمراه گمرفتن هیسمک
میباشد م میصدهایی کمه حوسم افمراد بما اهمداف مختلمف طمی ممیشمود ،حقمت حمأثقر
برنامههیزی سقاستهای سلح هر شهر قراه میگقرد .هکن ممهسمی م الب ده سمال 9555
اطالعاحی ها از  45شهر جاعآمهی کردند .اطالعاو حاکی از آن بود کمه دهجمه مابسمتگی
احومبقلها م سقاستهای کاهبری زمقن به طوه ماضح به سلح امنقت جاد ها بسمتگی داهد.
مرگ م مقر جاد ای ده سال  9551نشان داد که شهرهای ثرمحاند اسقایی م اهمپایی کمه بمه
طوه نسبی به خودهم مابستگی کاتری داشتند ،مقزان مرگ م مقر کاتری نقز داشتند .نقومن،
کن م مهسی ده سال  9555گزاهش دادند که شهرهایی مثمل آمسمتردام م کاپنهماگن ،کمه
باالحرین مقزان دمچرخه سواهی ها داهند  8 .9ده صد جاتقمت مردنمد م 9 .7ممرگ م مقمر
جاد ای ها حجربه کرد اند ،که با این موهد کاتر از نصف شهرهای آمریکایی بود اسمت .ده
سالهای اخقر حتداد ملااتاو ده این باه نشان داد است هابلهی بسقاه نزدیکی مقمان کمم
کردن حرافقک مجود داهد .اسپاهم به عنوان مناطق مسکونی حوسته یافته کم چگاای حتریمف
شد که به طوه جدی خانهها ،فرمشگاها ،مغاز ها ،دسترسی مقمدمد م بلموکهمای بسمقاه
بزهگ ها از هم جدا میکند .برنامههیزان جدید دهیافتند کمه بما ایجماد ها همای مسمتیقم م
جاد های مسقع ،هانندگان میحوانند هر گونمه خلمر ناگهمانی ها ببقننمد م سمرعت خمود ها
کاهش دهند .این نظراو حوس کالهنس پمری م کالهنمس اسمتقن ده سمال  ،9531بمرای
ایجاد شهرهای جدید پرمهش یافت .جداسازی حرافقک بما اسمتفاد از نموع کماهبری زممقن
حیویت شد .مداهس م کلقسا ده هاسایگی بودند م خرد فرمشان م مکانهمای حجماهی بمه
جاد های شریانی انتیال داد شد ،حا از این طریق حرافقک سنگقن ها کاهش دهد .این ااگوی
حوسته یافته مرسوم بر اساس  3قانون امن حتبقه شد است .قانون امل :ایانی ها میحموان بما
مستت دادن جاد ها برای بهبود بقنایی ایجاد کرد .دمم :حرافقک سمنگقن ممیحوانمد از مهمد
مناطق مقلی جلوگقری کند م دهگقمریهمای موجمود ده شمبکه خقابمان ها ده حمال عبموه
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هستند کاهش دهد .سوم :حیاطع چهاه ها ها میحواند جاگزین سه ها هما شموند حما حرافقمک
جاد ای کاهش یابند.
این قوانقن ده شهرهای حوسته یافتهی اهمپا ،امریکای شااای م استرااقا از یک قرن قبمل ده
حال اجرا میباشد .ده  91سال اخقر این قوانقن ده حاام شهرهای جهان پقرمی میشمود .ده
دم دههی اخقر مقییان ده موهد امنقت ده مناطق شهری ملااه میکنند م عیالنقت ااگوهای
موهد استفاد ده مناطق کم حراکم ها موهد پرسش قراه میدهند .جمدمل  9 .4خالصمهای از
ملااتاو اخقر ها نشان میدهد که هابلههای بقن اسپاهم شهری م کم کردن حرافقمک مجمود
داهد .اکثر ملااتاو با مسائل زیر موافق است.
 -9مناطق شهری امن از مقدمد های حومهای پمایقن شمهر هسمتند .بمه ایمن داقمل کمه ده
میایسه با مقدمد مققلی ده حوضه شهری ،مسایل نیلقه با سرعت پایقنحر ده مناطق حردد
میکنند.
 -2مسقلهی نیلقهای که برای سفر ،با سرعت کاتری عبوه میکننمد ،حوسمته یابمد ،احتامال
حصادف کاتری مجود خواهد داشت .این به حراکم ،حنوع ،طراحی م میصد بستگی داهد.
 -3حراکم ده نواحی شهری م طراحی متامله مثال ده خقابانهای شلوغ ،دهختان خقابانی که
باعث آهامش میشوند ،م ایانی ده شهر ها افزایش میدهند .ماسا ده سمال  2115بمه نتمایج
خاصی دست یافت:
 -9مناطیی که مسایل نیلقهی آنها با سرعت باال سفر میکنند ( (vmtحصمادف بقشمتری ها
حجربه میکنند .بما همر مقلقمون مایمل سمفر بمه مقمزان  79 .1دهصمد افمزایش مییابمد-2 .
احوبانهای شریانی با افزایش  99دهصدی ده کل حصادفها با هم ،ده هر مایل سفر ،با همم
هارا بودند.
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جدمل شااه 9
خالصهای از ملااتاو هابلهی بقن حرمیج شهری م حصادفاو حرافقکی ها نشان میدهد.
..............................................................................................................................................
نویسندگان:
المگرام م ساید ده سال  2117گفته اند:حصادفاو به میداه سفر ده ماحد جغرافقایی مربوط
است.
گااستر احال ده سال  2119گفته است :با حوجه به ماهقت چنمد منظموه طراحمی م چگماای
آنها م اهحباط با  sprawlاست.
اهمنقگ احل ده سال  2113گفته است :یک شاخص اسپاهم ایجاد کمرد م اهحبماط بمقن ایمن
شاخص م حصادفاو حرافقکی ها موهد برهسی قراه داد.
یافتهای اصلی شامل :مناطق ده حال هشد هستند که با حرافقک بقشمتر م ممرگ م مقمر عمابر
پقاد هارا است.
حرمبقریج احال ده سال 2115؛ حرمبقریج م همنااد ده سال  ،2118شاخصهای سماخته شمد
اسپاهم نشان میدهد که اسپاهم بقشتر با هانندگان نوجوان م سرعت مهمد آمبوالنس ،هابلمه
داهد.
ده هر دم میااه نویسندگان نتقجه میگقرند که اسپاهم میحواند ده حرافقک باعث مرگ م مقر
بقشتری شود.
المبرو م مقر ده سال  ،2116اوسی ده سمال 2113؛ شماخصهمای دیگمری از اسمپاهم ها
موهد استفاد قراه دادند م متوجه شدند که با اسپاهم مقزان حصادفاو بقشتر خواهد بود.
مقاد احال ده سال  ،2194یک شاخص اسپاهم ها از پنج میژگی اساسی زیمر زمقنمی ایجماد
کرد که این موضوع با استفاد از داد های موجود ده جنوب شرقی مقشقگان بود.
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نتایج آنها نشان داد که حتداد جراحاو م حلفاو ده حموز همای مجمامه هاسمایه افمزایش
میابد .علت آن این است که هانندگان اکثرا ده فتااقتهای همزانمه از حموز همای قضمایی
مشابه ده هاسایگی خود که گسترش یافته ،عبوه میکنند.
دامباف م هی ده سال  ،2115اطالعاو جغرافقایی ده موهد برمز حصادف م شمکل شمهر ده
شهرستان سن آنتونقو ده حگزاس ها موهد برهسمی قمراه دادنمد .آنهما شمریانهمای شمهر م
شریانهای جهت داه ها کشف کردند م دهیافتند که پقشرفتهای حجاهی بما افمزایش بمرمز
بقااهی م مرگ م مقر با حرافقک هرا است .هاچنقن دهیافتند که جوامع خمرد فرمشمی بما
چگاای باال با حرافقک کاتری هارا است.
..............................................................................................................................................
 -3هر قلته یا مکان حجاهی  3 .9دهصد م هر فرمشگا بمزهگ  6 .6دهصمد حصمادفاو ها
افزایش میدهند.
 -4هر فرد اضافی ده هر ماحمد مسمکونی مقمزان حصمادفاو ها حما  19 .1ده صمد کماهش
میدهد.
 2 .2دهصد از کم شدن حصادفاو عابران پقاد ده میقاس با حوسته ماحدهای حجاهی هارا
بود .برنامههیزان شهری ده حال حاظر حوصته میکنند که حنوع م حراکم میصدها م طراحمی
مقق ها ده شهر افزایش یابد .انتظاه میهمد که این امر خقابانهما ها باهیمکحمر ،کوحما حمر،
مقصوهحر کند ،که ده نهایت به سفرهای امنحر منجر گردد.
حراکم حتداد افراد ،خانواهها م مشاغل ده ماحد سلح مثل (هکتاه یا  2کقلومتر) به مخلموط
کردن مناطق حجاهی ،مسکونی م صنتتی اشاه داهد .طراحی یتنی؛ شناخت کاممل از انمواع
خقابانهای جامته ،م این میحواند از خقابانهای مستیل م متصل متفمامو باشمد .هاچنمقن
طراحی شامل پقاد همها ،گذهگاهای عابر پقاد م دهختان کناه جاد ای میباشد.
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 .0 .1سیستم برنامه حملونقل و امنیت:
نقازهای اساسی به برنامههیزی حالمنیل از مواهد زیر حشکقل میشود:
-9گسترش فضا م فضایی که مردم حاایل داهنمد ده آن فضما فتااقمتهمای مختلفمی انجمام
دهند.
 -2حغققر سریع مققلی که ده آن زندگی میکنقم م حأثقراو متیابل قوی که بقن حالمنیمل
م بیقه اجزای جامته مجود داهد .مانهقم 9ده سال ( )9581انتظاه ممیهمد کمه برناممههیمزان
حالمنیل ،حرکت مردم م کاالهای متفامو ده مناطق شهری ها برای حاملمنیمل ایامن م
کاهآمد ،آماد سازی کنند.
به عنوان یک سقستم چند منظوه ده سقستم اجتاماعی ،اقتصمادی م سقاسمی منلیمه مموهد
حوجه قراه گقرد .هاانلوه که ده مانهایم ( )9551موهد بقمث قمراه گرفتمه اسمت ،ده نظمر
گرفتن سقستم حالمنیل کل شامل مواهد زیر است:
 .9هاه نوعهای حالمنیل باید ده نظر گرفته شود .2 .هاه عناصر سقستم حالمنیل بایمد
ده نظر گرفته شود  -افراد م چقزهایی که حال میشوند؛ مسایل نیلقهای کمه ده آن حامل
میشوند ،شبکهای از امکاناو است که از طریق آن مسایل نیلقه ،مسافران م مقاوامههما از
جاله پایانهها م نیاط انتیال م نقز امکاناو سلح خ انتیال مییابند .3 .هاه حرکمتهما از
طریق سقستم باید ده نظر گرفته شود .4 .برای هر یک از مشخصمههما ،کمل سمفر از نیلمه
شرمع به میصد نهایی ،حااتهای کلی م امکاناو باید ده نظر گرفته شود.
چنقن حتریفی جامع از سقستم حالمنیل ،حقلقلگر ها قماده ممیسمازد حما بمه طموه صمریح
فرضهایی ها که حوس حذف عناصر فردی یک سقستم بسقاه پقچقد م مرحب بما آن اهائمه
شد است ،ده نظر بگقرد .سقستم حالمنیل یک ناحقمه بما سقسمتم اقتصمادی م اجتاماعی
هابستگی داهد .حیاضای مسافرحی عالکردی از سلح فتااقتهای اقتصادی ،سلح دهآممد م
- MANHEIM
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اجزای فقزیکی سقستمهای حالمنیل ده حال حاضر است .جهت حرکت به مسمقله مکمان
م زمان فتااقتها یتنی ااگوهمای اسمتفاد از زممقن حتقمقن ممیشمود .اغلمب سقسمتمهمای
حالمنیل هشد م حغققراو ده نظام اجتااعی م اقتصادی ها ده بر میگقرد .حغققراو ده نظام
اجتااعی م اقتصادی باعث حغققر ده سقستم حالمنیل میشود .ایمن یمک مداخلمه اساسمی
است م باید به صراحت ده نظر گرفته شود .سقسمتم اجتاماعی -اقتصمادی ،یتنمی سقسمتم
فتااقتی ،شامل بسقاهی از زیر سقسمتمهمای هاپوشمانی م سماختاههای ممرحب بما سماختاه
اجتااعی ،نهادهای سقاسی ،بازاه مسکن م غقر است.
منهقم ( )9581پقشنهاد میکند که هابلمه بمقن سقسمتم حاملمنیمل م ااگموی سقسمتمهمای
اقتصادی م اجتااعی حیریبا مشابه با اقتصماد خمرد اسمت .سقسمتم مموهد عالقمه ده زمقنمه
برنامههیزی حالمنیل میحواند با سه متغقر اساسی حتریف شود :سقستم حالمنیل عرضمه
کاالها است؛ یک سقستم فتااقت (ااگوی فتااقتهای اجتاماعی م اقتصمادی) حیاضما بمرای
کاالهای اهائه شد حوس سقستم حالمنیل ها ایجاد ممیکنمد؛ م (اف) ااگموی جریمان ده
سقستم حالمنیل ،یتنی مبدا ،میصد ،مسقرها م حجم کاال م افراد ده حال حرکت از طریق
سقستم ده نتقجه حتامل بقن سقستم حالمنیل م سقستم فتااقت میباشد (شکل )2

شکل شااه  : 2حتامل بقن سقستم حالمنیل م استفاد از زمقن
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برنامههیزی حالمنیل م حرافقک ایانی :ایجاد شهرها ،جاد ها م مسایل حالمنیل امن حر
سه نوع هابله میحواند ده مقان این متغقرها شناسایی شود.
ااگوی جریان ده سقستم حالمنیل  -حتداد افراد ،نوع مسقله نیلقمه ،انتخماب حاامت سمفر
بقن هیشههای خاص م میصدها  -از طریق سقستم حاملمنیمل م سقسمتم فتااقمت حتقمقن
میشود .2 .ااگوی جریان جریان موجب حغققر ده زمان ده سقستم فتااقت خواهمد شمد :از
طریق ااگوی خدماو حالمنیل م کقفقت دسترسی اهائه شد م از طریق منابع مصمرفی ده
اهائه این خدماو .3 .ااگوی جریان جاهی نقز ده طول زمان ده سقستم حاملمنیمل ایجماد
میشود :ده پاسخ به جریانهای ماقتی م پقش بقنی شد  ،خدماو حالمنیل جدید حوسمته
یافته یا خدماو موجود حغققر یافته است.
 .1اختالفات و بازرگانی در برنامهریزی حملونقل
شهرها حرکقبی ناهاگونی از افرادی هستند که خواستههای موهد نقاز ،اازاماو م حرجققماو
داهند .بمه منظموه دهک صمققح بمقن حقمرک م ایانمی ده سملوح مختلمف برناممههیمزی
حالمنیل ،باید ابتاد دیگری ها بمرای ایمن ممدل برناممههیمزی حاملمنیمل اضمافه کنمقم.
جداسازی سقستم حالمنیل ده نظر گرفته شد  ،به عنموان مثمال بما حوجمه بمه شمقو همای
حالمنیل به عنوان مسایل نیلقه موحموهی خصوصمی ،مسمایل نیلقمه موحموهی عامومی م
مسایل نیلقه غقر موحوهی .به طوه مشابه ،یک سقستم فتااقت نقز میحواند حوس گرم همای
دهآمدزایی حیسقم شود .خصوصقاو اجتااعی م اقتصادی م فقزیکمی ااگوهمای اسمتفاد از
زمقن برای افراد داهای سلوح دهآمد مشابه هاگن هستند .سقستم فتااقت ماکن اسمت بمه
عنوان زیرسقستم هاپوشانی یا هاپوشانی برای هر سلح دهآممد ده جامتمه ممدل شمود .ده
حال حاضر جریان حتادل شامل سلوح مختلف است ،هاانلوه که ده شمکل  3نشمان داد
شد است .هر سلح داهای اازاماو میژ ای برای حرکت ااکترمنقکی م ایان است .یک ها
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حل اید آل ،فراهم کردن یک زیرساخت جداگانه برای هر جریان اسمت .از سموی دیگمر،
اگر ما بخواهقم برخی از مزایا ها از جاله کاهش سرعت یا کماهش ایانمی بدسمت آمهیمم،
میحوانقم زیرساختهایی ها که ده حاات هازمان با آنها متفامو است ،فراهم کنمقم .ایمن
نخستقن سلح حجاهی است کمه شمامل هزینمه یما اسمتفاد از منمابع کاقماب بما بهمر مهی
حالمنیل میشود .انواع مختلف جریانها نه حنها نقازهای متفامحی داهند ،احوبموسهما نقماز
به حوقفهای مکره داهند حا مسافران ها جاع آمهی م هها کنند ،با ایمن حمال احومبقملهمای
خصوصی نقاز به حرکت بی مقفه داهند .اگر سقستم حاملمنیمل عامومی م احومبقملهمای
خصوصی باید از زیرساختهای مشابه استفاد کنند باید حصاقای بگقمرد کمه آیما طراحمی
برای حالمنیل احوبوس است یا این که نقاز به صاحبان خودهم ها برآمهد کند .سملح دمم
شامل حبادل اطالعاو بقن حیاضای انواع مختلف جریان است .شکل  2یک حلیمه بمازخوهد
از زیر سقستم جریان به سقستم حالمنیمل م سقسمتم فتااقمت نشمان میدهمد .ایمن نشمان
میدهد که نوع جریان باید میژگیهمای سقسمتم حاملمنیمل ها حتقمقن کنمد  -حااتهما م
زیرساختهای موهد نقاز ده آینمد م هاچنمقن ااگوهمای اسمتفاد از زممقن  -م گسمترش
فضایی م زمانی فتااقت ها .به دنبال این ،سقستم حالمنیل آیند باید به گونهای باشمد کمه
بتواند حیاضای متنوعی از جریانهای مختلف ها برآمهد کند .به هاقن حرحقب ،برنامههیمزی
استفاد از زمقن باید ملااباو مردم کم دهآمد ها نشان دهد  -فاصله سفر کوحا حمر ،اسمتفاد
از مخلوط زمقن برای حوسته حراکم بقشتر ،م هاچنقن حیاضای افراد بما دهآممد بماالحری کمه
شامل حراکم کم ،قلتههای مسکونی بزهگ ،زیرساخت برای مسایل نیلقه خصوصی م غقر
هستند .هاانلوه که ده شکل  3نشان داد شد است ،حلیمه بمازخوهد داهای فقلتمر اسمت.
سقاست گذاهان  /حصماقم گقمران م «کاهشناسمان فنمی» گزینمههمای گونماگونی ها ده نظمر
میگقرند م ده موهد حجاهوها شرکت میکنند م فی حتداد کای از ااگوهما ها بمه سقسمتم
حالمنیل م فتااقت میدهند .بنابراین ما ده نهایت طراحمی سقسمتم حاملمنیمل آینمد م
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سقستم فتااقت خود ها ده نظر میگقریم که نقازهمای گمرم همای بما دهآممد بقشمتری ها ده
اختقاه داهد که داهای مسایل حال منیل شخصی هستند .دیگمر انمواع جریمان ،دمچرخمه،
حالمنیل عاومی م غقر ده مقق خصاانه ادامه داهد .فرایند برنامههیزی حاملمنیمل مما
یک مقق امن برای بتضی به هزینه دیگران ایجاد میکند.

شکل  3برهم کنشهای حالمنیل م استفاد از زمقن.
 .0الگوهای حملونقل زمینی در کشورهای کم درآمد
شهرهای کم دهآمد ده آسقا ،آفرییا م آمریکای الحقن حرکقبی از برنامههای هسای م حوسمته
غقر هسای داشتهاند .به طوه متاول برنامههمای کاهشناسمی اهشمد شمهر ،نقماز بمه فیمرا ها
برآمهد نایسازد ،که نتقجه حشکقل شهرکهما ها میدهمد .سمکونتگما همای سمکوو ده
سرحاسر جهان ،سکونتگا های غقر هسای نامقد میشوند ،زیرا آنها بخشی از برنامههمای
هسای نقستند .نقومهث ( )2119به عنوان یک مهاجر جدید به شهر حوصمقف ممیکنمد کمه
پناهگا ها با دستان خود ده زمقنهایی که متتلق به ام نقست ،ایجماد ممیکنمد .حیریبما یمک
مقلقاهد نفر که ده شهرکهای همستایی زندگی میکنند ،افمرادی هسمتند کمه ده جسمتجوی
شغل به شهر میآمدند ،نقاز به جایی برای زندگی داشتند که میحوانستند آن ها انجام دهنمد،
م نایحوانستند آن ها ده بازاه خصوصی پقدا کنند ،آن ها بمرای خودشمان ده زممقن سماخته
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بودند خودشان نبودند حتریف متتاهف غقرهسای  -غقرقانونی ،غقرقانونی یما غقرقمانونی -
منافع مردم ها ده مناطق مقرمم خود منهدم میکند م آنهما ها ده منماطیی کمه بمه کاهشمان
هسقد است ،خانهها ها انکاه میکند .به عنوان افرادی که دهآمد باال م متوس داهند مسایل
نیلقه خصوصی به دست آمهد اند ،حوسته دهندگان امالک م مستغالو به طموه فزاینمد ای
پقشرفتهای جدیدی ها به دست میآمهند که به هاحتمی حوسم مسمایل نیلقمه خصوصمی
قابل دسترسی میباشند ،حتی اگر این حاالو حوس حالمنیل عامومی م غقمر مرسمدس
آنها غقرقابل دسترسی باشد .حا آنجا که سرعتی با سرعت باال م جاد های بما ظرفقمت بماال
ساخته شد است ،آنها حاایل داهند حا حوسته ناگهانی هاهرمهای طوالنی ها حشویق کننمد م
به این حرحقب فاصله مسافت بقشتری برای ساکنقن این مناطق ایجاد شود .گرچمه شمهرهای
آسقایی حا حدمدی گسترش یافتهاند ،چون موحوهیز شد اند ،این یک همند آهسته اسمت م
بقشترین مقزان حراکم شهری ها به میژ ده مناطق داخلی آن حفظ میکند .شهرهای با حراکم
باال برای نرخ باالی استفاد از ماشقنهای شخصی مناسب نقستند م به طوه ناگهمانی سملح
پایقن حرافقک ها داهند .بنابراین ،باهگذاهی شدید حتی ده سلوح پایقن موحوهیزاسمقون نقمز
جدی است .افزایش حرافقک فضایی خصوصمی باعمث کماهش سمرعت احوبموس م سملح
خدماو شد م باعث شد کمه حاملمنیمل غقمر مرسمدس خلرنماک باشمد .بمدین حرحقمب،
مسافرو برای فیرا ،حتی اگر سایر نقرمهای اقتصادی م برنامههیزی ،بسمقاهی از آنهما ها از
سکونتگا های غقر هسای مرکزی به مکانهای مقلهای بقشتر بقمرمن بقامهنمد (ایامرس م
بقجقل  ،)9553حبدیل شد اند .بسقاهی از برنامههای حوسته اقتصمادی بمه طموه کاممل بمقن
پقوند بقن مقل سکونت ،متقشت فیرا م حالمنیل از دست میهمند .دسترسی بمه مسمایل
حالمنیل مناسب یکی از مهمحرین عوامل حتققن کنند متقشت بمرای فیقمر شمهری اسمت.
یک نظرسنجی از  SPARCده بابئی مرکزی ساکنان پقاد هم نشان میدهد کمه  81دهصمد
به کاه میهمند .انتخاب آنها به این صوهو بود« :آنها مایل بودند ده خانههای پرجاتقت
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بدمن ایانی م امنقت زندگی کنند حا بتوانند کاه کنند» (گپاالن .)9558 ،ملااتاو دیگمر نقمز
نشان میدهد که حقرک بسقاه مقدمدی حوس فیرا شهری پقدا شد است .بتضمی از فیمرا
شهری باید با حوجه به پذیرش فاصلههای طوالنی سفر از یک مقل مقله به منظموه کسمب
یک مسکن مناسب ،اما ملائن امن ،یک متامله متفامو ها انجام دهند .برای بتضی از ایمن
حجاهوها به آنها مجبوه شد اند ،زیرا ده بسمقاهی از ممواهد سمایتهمای انتیمال (پمس از
اخراج) اغلب ده نیاط دمه افتاد هستند که مسائل دسترسی ها کم یا بدمن حوجه بمه آنهما
میدانند (فرناندس .)9558 ،ااگوهای استفاد از زمقنهای مختل  ،طول سفرها م ده نتقجمه
مواجهه با آسقبهای جاد ای ها کاهش میدهند .اغلمب خانواههمای فیقمر ده حوممه شمهر
مقدمد ای قراه داهند که زمقن اهزان است .این امر ده گمذه طموالنی دمچرخمه سمواهان م
عابران پقاد باعث افزایش مواجهه با خلراو جاد ای میشود .بمدین حرحقمب جماد ای کمه
احتااال خلر ابتال به اختالالو جاد ای ها داهد ،با سقاستهای برنامههیمزی شمهری همبمرم
است.
 .7برنامهریزی حملونقل و ایمنی :ایجاد شهرها ،جادهها و وسایل حملونقل و ترافیک امن

شکل 4انتیال خانواد های کم دهآمد ده دهلی (منبع :آهمها.)2117 ،
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ما یک ملااته موهدی دهلی ،هند ها برای نشان دادن حأثقر سقاستهای برنامههیمزی شمهری
بر ایانی کاهبران جاد ای اهائمه ممیکنمقم .ملااتمه مموهدی نشمان دهنمد حمأثقر جابجمایی
خانواد های فیقر از مکانهای خود انتخاب شد ده دهلی به حومه شهر برای ساخت متمرم
م دیگر برنامههای حوسته شهر بقن  2119-9557است.
 .0 .1سیاستهای برنامهریزی شهری و انتقال خانوادههای فقیر
دهلی ده سالهای  9557حا  ،2119زمانی که صنایع آالیند از مرکز شهر پمس از دسمتوهاو
دادگا عاای دهلی ،م سپس دمباه ده سالهای  2117م  2115ده حاای که برای بازیهمای
مشترک ااانافع ده سال  2191آماد میشدند ،شاهد بزهگ شدن اخراجها م اسمکان مجمدد
ده دهلی بود است .انتیال خانواد های کم دهآمد ،پرمژ های حوستهای ماننمد مجتامعهمای
حجاهی ،فلومه ،پاهکهای حفریقی م جاد های مسقع برای بهبود چشممانمداز شمهر اسمت.
شکل  4همند اخراج از شهرکهای کم دهآمد ها از مناطق مرکزی شهر م انتیمال بمه منماطق
مقصوه نشان میدهد .حوسته مققلی م انتیال جابجماییهمای شمهری بمه متنمای افمزایش
حفکقک فضایی گرم های اجتاماعی ،افمزایش حوزیمع نماهاواه امکانماو هفماهی شمهری م
مقدمد کردن دسترسی به فتااقتهای دهآمدزا است که منجر بمه بمرمز حصموهاو ناشمی از
مقق شهری م افزایش ناامنی کلی جاتقت ده اهحباط بما مشمکاات بقشمتر شمهری .هزینمه
باالی زمقن شهری خدماحی هارا با کاهش حوانایی دمات بمرای اهائمه گزینمههمای دهآممد
هضایت بخش برای نیل مکان ،منجر به حصویب سبک حوسته شهری شد است کمه شمامل
اقداماو یکپاهچه سازی اجتااعی ،کامک بمه بماال بمردن فیمر سملوح حتمی بقشمتر .آهمها
( )2117شاخصهای حقرک ها از نظرسنجیهمای خانمههمای شمهرکهمای کمم دهآممد ده
مجامهو خ مترم م خانواههایی که به صوهو مکانهای جدید به عنوان مکانهای جدید
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ده زمقنۀ استفاد از زمقن برای اهائه زمقن برای سماخت م سماز متمرم نیمل مکمان کردنمد،
برآمهد کرد .این حقیقق نشان داد فاصله حا مداهس برای  92دهصد خانواهها افمزایش یافتمه
است ،فاصله حا خدماو بهداشتی 63دهصد از خانواهها افمزایش یافتمه اسمت ،م فاصمله حما
خدماو شهری  92دهصد از خانواهها افزایش یافته است.
فاصله سفر همزانه برای هر فرد )حجاتی(

شااه
افراد به
دهصد

فاصله سفر Km
شکل  9حغققر ده مسافت سفر قبل از جابجایی م بتد از جابجایی
زمان سفر همزانه برای هر فرد )حجاتی(

شااه
افراد
به
دهصد

زمان سفر )دققیه(
شکل  .4حغققر ده زمان سفر قبل م بتد از جابجایی
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بقشترین حأثقر ها ده شاخصهایی که دسترسی به سقستم احوبوس ها انداز گقری میکردنمد
مشاهد شد  -فاصله به ایستگا احوبوس برای  72دهصمد از خمانواد هما افمزایش یافمت م
فاصله زمانی بقن احوبوسهای پیدهپی بمه مقمزان بمقش از  911دهصمد بمرای  58دهصمد
خانواهها افزایش یافت .شکلهای  9 .4م  6 .4حغققر ده فاصله م زمان سمفر قبمل م بتمد از
جابجایی ها نشان میدهند .شاخصهای حقرک برای سفر به مقمل کماه ،زممان م هزینمه -
برای  ،83دهصد  82دهصد م  69دهصد از خانواهها ،افزایش یافته است فاصمله ،زممان م
هزینه حقصقل به حرحقب  ،34دهصد  39دهصد م  4دهصد خانواهها افزایش یافت.
نتایج این ملااته نشان داد که برای خمانواد همای فیقمر کمه بمه منماطق جدیمد نیمل مکمان
کردهاند ،حأثقر قابل حوجهی بر شاخصهمای قابلقمت دسترسمی م حقمرک داشمته اسمت .از
دسترسی به زمقن به عنوان ها آموزش ،خدماو بهداشتی م سایر خدماو شهری به حرحقمب
 ،92دهصد  63دهصد م  92دهصد از خانواهها استفاد میشود .دسترسمی بمه حاملمنیمل
حتی بقشتر از فاصله به ایستگا احوبوس از  9دققیه بمه  63دققیمه)حیریبما  93بماه( کماهش
یافت .حقرک خانواهها به طوه متنی داهی افزایش یافت .مقانگقن نرخ سمفر بمرای کماه 45
دهصد از خانواد ها ها افزایش داد م به مدو  31دهصد کاهش یافت که حاکی از حغققمر ده
حتداد سفرهای انجام شد برای کاه حوس خانواهها بود .شاخصهای حقرک برای سفر بمه
مقل کاه ،زمان م هزینه  -برای  ،83دهصد  82دهصد م  69دهصد از خانواهها ،افمزایش
یافته است.
 .7تأثیر طول و شکل سفر بر ریسک تلفات
باهاال م هاکاهان )(2117همشی ها برای حخاقن حلفاو مبتنی بر حتمامالو کماهبران جماد
پقشنهاد کرد اند .آنها استدالل میکنند که «احتاال سیوط مرگباه بمقن دم کماهبر جماد ها
میحوان به عنوان مقصول احتاال مقوع حصادف بقن کاهبران جاد م احتاال اینکمه سمیوط
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مرگباه باشد ،مداسازی کرد .بنابراین ،اگر  Cایمن احتامال باشمد کمه یمک کماهبر جادهمای
)قربانی(حوس مسقله نیلقه موهد اصابت قراه میگقرد )حهدید( ،م  Rهاان نسبت حلفماو
) (CFRبرای قربانی سیوط است ،آنگا احتاال کشته شدن قربانی به دست میآید.
 Rاحتاال این است که یک اسکوحر سواه ده سانقه حصادف یک خمودهم کشمته شمود ،ده
حاای که  Rاحتاال کشته شدن سرنشقنان خودهم اسمت .حصمادفاو بما مسمایل نیلقمه حمک
خودهم از جاله مقق

فقزیکی به عنوان یک حهدید ثبت میشوند .بنابراین ،بمرای مثمالR ،

احتاال آن است که یک موحوه سقکلت مسقله نیلقه حکی مهلک باشمد .ده ایمن فرممول مما
فرض میکنقم که حصادف میحواند دم نوع خودهم ها شامل میشود.
برای هر جفت از حااتهای حالمنیل ،احتاال حصادف بقن حهدید م قربانی به حتمدادی از
عوامل بستگی داهد که عباهحند از:
 .9جاتقت کاهبران خقابانی که متتلق به حاات سفر قربانی ،U ،م حتداد «ده مترض خلمر»
کقلومتر سفر هستند )یتنی فاصلهای که قربانی ده مترض حهدید قراه داهد(حوس هر یمک
از این کاهبران جاد .D

 .2حتداد کل خودهمهای حهدید M ،م حتداد کقلومتر سفر حوس

هر یک از این خودهمهاD،

 .3میژگیهای مسایل نیلقه )به عنوان مثال ،حرمزهای ضد قفل ،قابلقت دید ،ثباو(
 .4میژگیهای گردانند )به عنوان مثال ،میژگیهای اجتااعی  -جاتقتی ،مضتقت مجوز،
استفاد از ااکل ،آموزش هانندگی(
 .9زیرساخت بقن جاد ها پقاد همهای پقاد  ،مقانههای جداکنند ؛ م
 .6میژگیهای سقستای گسترد حر سقستمهای قانونی م بقاه.
یتنی ،D ،M ،D ،(U f = C ،میژگیهای خودهم ،میژگیهای هانند  ،مشخصههای سقستای(.
آنها فرم زیر ها برای این هابله پقشنهاد کردند
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احتاال سیوط یک حهدید خاص  -قربانی متناسب با مقصول کمل «بما خلمر» کقلمومتر یما
کقلومتر از طرف کاهبران ها ده حاات سفر قربانی )  D) * Uم کل مسافت طی شد حوس
خودهمهایی که حهدیدی ها ایجاد میکنند )  .)D * Mثابت حناسمب ،K ،حسمابها بمرای حامام
متغقرهای دیگر فهرست شد ده مواهد  6 - 3باال م هابلمه بمقن مصمرف جماد م احتامال
سیوط ها ثبت میکند .بنابراین برای برخوهد پقاد خودهمهما D * U ،حتمداد  ofمایمل ) Km

است که حوس هاه عابران پقاد شد است،
 D * Mکل حتداد مایل )کقلومتر( که از هاه ماشقنها عبوه میکند ،م  Kیمک ثابمت حناسمب
است که نرخ استفاد از شاهرا مشترک ده حصادفاو جادهای ها مرحب میسازد .از آنجایی
که متغقرهای  Mم  Dیک حفسمقر فقزیکمی بمرای حصمادفاو حمک خمودهم نداهنمد ،باهماال م
هاکاهان فرض کردند که بنابراین ضریب حناسب  Kمربوط بمه اسمتفاد از مسمقله نیلقمه بما
احتاال حصادف یک مسقله نیلقه است .احتاال حلفاو ده همیمداد حصمادف ،بمه متغقرهمای
پقش ساخته بستگی داهد که میژگمیهمای مسمایل نیلقمه م قربانقمان ،متغقرهمای سمیوط م
مراقبت از سیوط پس از سیوط ها حوصقف میکنند .این مواهد عباهحند از:
میژگیهای مسایل نیلقه )به عنوان مثال ،انداز  ،جرم م شمکل(م فنمومهی طراحمی ایانمی
)به عنوان مثال ده دسترس بودن م استفاد از کاربند ایانی م ایربگ؛ میژگیهمای قربمانی
شامل سن ،جنسقت ،قد م مزن؛ شرای فرمپاشی شامل سرعت مسقله نیلقه ،مسمقر حرکمت
خممودهم ،مانوههممای اجتنمماب از سممیوط ،شممرای آب م همموایی م زیرسمماخت شمماهرا ؛ م
مراقبتهای پزشکی پس از سانقه از جاله زمان ماکنش خدماو پزشکی امهژانس م کقفقمت
خدماو دهمانی م مراقبت از حرمما؛ یتنی (f = r (،میژگیهای خودهم ،میژگیهای قربانی،
شرای سیوط ،مراقبت پزشکی(.
حرکقب متادالو )(4 - 4م ) )،2 .4ظرفقت مسمایل نیلقمه بمه حتمداد سرنشمقنان خمودهم
مربوط است .بنابراین  ،M = Uکه ده آن  Oمسقله نیلقه حاات حالمنیل قربانی است .اگمر D
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=  d * Uمجاوع فاصله مسقله نیلقه با خلر از طریمق مصمرف کننمدگان جماد ده حاامت
حالمنیل قربانی باشد ،م  d * M = Dفاصله کلی از مسقله نیلقمه حهدیمد اسمت ،بمه دسمت
میآمهیم :حلفاو کلی بقن کاهبران جاد ده یک حاات خاص از حاملمنیمل ممیحوانمد بما
افزمدن سهم حلفاو از هاه حهدیدها مقاسبه شود.
بنابراین برای مثال ،یک ماشقن مرگباه حاام حلفاو سرنشقنان خودهم ها مقاسبه میکنمد .بمه
طوه مشابه Σ ،مرگباه کل حلفاو ناشی از خودهم ده بقن مصرف کنندگان جادهای اسمت.
حلفاو هفت م آمد حرافقک )هاه قربانقمان از هامه حهدیمدها(پمس از آن مهلمک م مهلمک
هستند .همش شناسی نشان میدهد که حأثقر افزایش ده طول سفر خلر حصمادف مرگبماه ها
افزایش میدهد .هیسک ماکن است برای حااتهای مختلف متفامو باشد.
از آنجا که سقاستهای برنامههیزی کنونی فواصمل مسمافرو بمرای خمانواد هما ها افمزایش
داد اند ،خلر سیوط مرگباه افزایش یافته است .شاخصهای حقرک بمرای سمفر بمه مقمل
کاه ،زمان م هزینه به حرحقب  ،83دهصد  82م  69دهصد از خانواهها ها افزایش داد است.
اعضای  ofجابجا شد ده حال سفر طوالنیحر از قبمل از شمریانی یما بمزهگها همای ملمی
هستند که به شهر میآیند .این جاد هما امکانماو اختصاصمی بمرای عمابران ،دمچرخمه یما
احوبوسها نداهند که منجر به افزایش خلر این افراد ده این جاد میشود.
 .6تحرک و تعارض ایمنی
برنامههیزی حالمنیل عادحا مربوط به حواقد طمرحهمای بمرد طموالنی بمرای سقسمتمهمای
حالمنیل چند ناایی برای سفرهای دهمن شهری است .برنامههای حالمنیل شامل بهبمود
عالقاحی ده حأسقساو م خدماو موجود ،م حصاقااو طراحی م طراحی بمرای امکانماو م
خدماو جدید است .ده حال حاضر ،انواع مختلفی از همشهمای عالقماحی ،برناممههیمزی،
طراحی ،م کاهبردهای سقاست ،هم ده بخشهای خصوصی م هم ده بخشهمای دماتمی م
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هم از دیدگاههای برد بلند موهد استفاد قراه میگقرند .نگرانی اصملی هامه ایمن همشهما
برآمهد حیاضای سفر م برنامههیزی م طراحی امکاناو برای بمرآمهد کمردن حیاضمای سمفر
پقش بقنی شد بقشتر به عنوان مثال بهبود جریان م سرعت کاال م مردم است .اثراو جمانبی
منفی مرحب با سقستمهای حالمنیل شامل حشتشمتاو مضمر م سمر م صمدا م حصمادفاو
حرافقکی است که منجر به از دست هفتن داهایی م مرگ میشود .یک نگرانی ده حال هشمد
برای گنجاندن این اثراو جانبی منفی ده فرآیند برنامههیمزی حاملمنیمل مجمود داهد ،بمه
طوهی که طرحهای حالمنیل ،به مسااه افمزایش حقمرک م کماهش اثمراو جمانبی منفمی
سقستم حالمنیل ده هاان زمان میپردازد .حل اختالف بقن حقرک م ایانی به مواهد زیمر
نقاز داهد.
دهک مزایا م خلراو میحواند با استفاد از همش دهست حقت حأثقر قراه گقمرد .بمه عنموان
مثال ،شاخصها برای انداز گقری حقرک میحواند شامل حتداد افراد جابجما شمد ده ماحمد
زمان به جای زمان سفر به مسقله نیلقه باشد .دهک بهتر عالکرد خقابانها ،کاهبرد فضایی م
غقر متقاههای طراحی متفامحی به ما خواهد داد .به عنموان مثمال ،ده منماطق مسمکونی بمه
عنوان نواحی بازی حوس کودکان موهد استفاد قراه میگقرند ،م برای ها هفتن م به عنوان
مقلی برای حتامل اجتااعی ،باید برای حداکثر سرعت  9حما  91کقلمومتر بمر سماعت بمرای
ماشقنها طراحی شوند .به طوه مشابه ،ده مناطق شهری حرکقبی از مراکمز شمهری ،طراحمی
زیرساخت باید بتواند حیاضاهای عابران م دمچرخه سواهان ها برآمهد کند زیرا اسمتفاد از
زمقن از سرعت پایقن برای پقاد همی م مرمه ده مناطق خرید نقاز داهد .عابران م دمچرخه
سواهان ظرفقت بهتری برای بهر برداهی ده میایسه با خودهمها داهند.
ام دهیافت که زمان ذخقر شد سریعحر از ماقتقت است )کابل .(9552 ،حقمرک فزاینمد
بقن بسقاهی از کاهبران جادهای حوزیع میشود که متاوال ده ماحدهای بسقاه کوچک چنمد
ثانقه مقیق میشوند .مزیت ایانی حوس حتداد نسبتا کای از افرادی که سالهای زیمادی ها

 /069فصلنامه دانش انتظامی کرمان ،سال  /01شماره  71پاییز 0318

)از مرگ نابهنگام(نجاو میدهند ،حفظ ممیشمود .یمک مسمااه مهمم شمامل حاملمنیمل
هاهکاههایی که با هدف افزایش سرعت مسایل نیلقه موحموهی مجمود داهد ایمن اسمت کمه
خلر افزایش خلر ناشی از عابران پقاد م سایر مسایل نیلقه غقر موحموهی بمود اسمت کمه
حقرک فزایند ها دهک نایکنند)حداقل ده حماای کمه بمه عنموان یمک عمابر پقماد عامل
میکنند( .بنابراین مزایا به یک گرم فرعی افزایش مییابد ده حاای که متایب بمه دیگمری
حقاقل میشوند .حخاقن منافع م مزایای آن به جامته به عنموان یمک کمل نشمان داد شمد
است که زمان به دست آمد از زمان حقرک م زمان از بقن هفتن آماه حلفاو م حلفاو ناشمی
از سیوط از بقن هفته است .یتنی ،دقایق فزایند از طریق سفر سریعحر م حیریبا حتادل چنمد
دققیه اضافی که مرد است ،حفظ شد)مقلر  .(9585برنامههیزی سقستم حالمنیمل شمامل
حتامالو پقچقد بقن سقستم حالمنیل موجود م سقستم فتااقت است که شمامل ااگوهمای
کاهبری اقتصادی  -اقتصادی ،سقاسی م فقزیکی است .همر زیرسقسمتم کمه ده یمک سملح
متاایز مشاهد میشود ،حیاضاهای متفامحی از حقرک م ایانی ها نشان میدهمد کمه ماکمن
است اازاماو متناقض داشته باشد .انتخاب همشهای برناممههیمزی حاملمنیمل م اجمرای
برنامهها شامل حصاقااو ده حل مناقشاو م مصااقه منافع م گفتنی است که اغلب حوسم
گرم های مختلفی از مردم حجربه میشوند.
بنابراین ،همشهای برنامههیزی حالمنیل ،طمرحهما ،م سقاسمتهما نشمان دهنمد سقسمتم
اهزشی قدهحاندحرین گرم هستند .حکامل همشها م برنامههایی که منافع م منمافع ها بمرای
جامته به عنوان یک کل حوصقف میکننمد م بمه حمل اختالفماو بمقن حقمرک م ایانمی ده
سلوح مختلف کاک میکننمد ،امکمان پمذیر اسمت .ایمن همشهما ده جموامتی کمه داهای
ساختاههای سلسله مراحبی بود م ده آن سلح پقچقدگی به علت مجود نماهاگونی ده همر
قدم زندگی ،باال است ،موهد نقاز است.
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Abstract:

This

section examines the relationship between land use policies in
transportation and its impact on transportation and it deals with traffic
accidents. Land use policies and infrastructure design both have a particular
impact on the road traffic accident (RTC) in the cities. Urban planning and land
use policies that include different areas of daily living, Location of residential
areas, building congestion and transportation network planning it affects the
choice of destinations, modes of transport as well as the distance traveled by
people. Therefore, the risk of road traffic accidents and the distance people are
exposed to Different purposes travel, influenced by city-planning policies. We
provide a case study of Delhi in India for policy implications Demonstrate
urban planning for the safety of road users. This case study explores the impact
of moving poor families from Delhi to the suburbs for construction. It shows
the subway and other urban developments from 1995 to 1111. Methods and
planning may be developed to estimate the profits or losses of the body image
to help address the conflict between transportation and safety at different levels.
These methods are hierarchical in structured societies and where the level of
complexity is High levels of heterogeneity in life stages are urgently needed.
Keywords: Transportation Planning, Land Use Planning, Traffic
Accidents

