
ارویکرد جدید به منظر راه ه
لبا تمرکز بر ترابری فعا

(با رویکرد بومی سازی )شهری اولین کنفرانس بین المللی منظر راه اهی شهری و ربون
گاه علم و صن -دهم  اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و شش عت اریاندانش



امیرعلی امینی–خشایار عطایی : نام و عنوان نویسندگان

امیرعلی امینی : دهندهارائه

(با رویکرد بومی سازی )شهری اولین کنفرانس بین المللی منظر راه اهی شهری و ربون
گاه علم و صن -دهم  اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و شش عت اریاندانش

بر اساس مقاله
قتصادیتاثیرات ترافیکی، زیست محیطی، بهداشتی و اارزیابی 

اجرای راههای طبقاتی ویژه ترابری فعال 
( کریدور همت در شهر تهران: مطالعه موردی)











18سفرهای درون شهری تا اواخر قرن 

بهره گیری از چارپایان/ پیاده روی 





19سفرهای درون شهری در قرن 

اضافه شدن دوچرخه







تر
به

تر
بد

وضعیت پارامترهای ترابری
در سفر پیاده، با چارپایان و دوچرخه





20سفرهای درون شهری در قرن 

حضور اتومبیل در راه ها



وضعیت پارامترهای ترابری
در سفر پیاده، با چارپایان و دوچرخه

تر
به

تر
بد



وضعیت پارامترهای ترابری
در اوایل حضور اتومبیل در معابر شهری

تر
به

تر
بد









عوارض جانبی تراکم باالی خودرو در شهرها

تصادفات شدید در نتیجه وزن و سرعت زیادایمنی

تاثیرات
زیست محیطی

مرتبط با آلودگی هوا

آلودگی بصری

سر و صدا

مرتبط با کاربری زمین

رشد بی رویه وسعت، پراکنده رویی شهری

ییقابلیت جابه جا

تراکم ترافیکی باال بویژه در کریدورهای شهری

شرایط فوق اشباع در تقاطعات در ساعات متمادی

قفل شدن شبکه

نیاز به گسترش در ارتفاع



(ادامه)عوارض جانبی تراکم باالی خودرو در شهرها 

تاثیرات
بهداشتی

عوارض عدم تحرک

عوارض آلودگی  هوا

عوارض سر و صدا

هزینه  چرخه عمر بسیار باالی خودرو برای جامعهتاثیرات اقتصاد

استرسی و عوارض روانی ناشی از انتظار در ترافیکآسایش و راحتی
حرکت و توقف

یتاثیرات دسترس

بزرگراه ها و آزادراه ها تفکیک شهری در نتیجه احداث 
امکان دسترسیبدون 

افزایش زمان سفر در گذر عرضی از راه هایی با 
دسترسی محدود

ری معماتاثیرات بر 
و منظر

ی شهری بر اساس پارامترهاطراحی یکنواخت در معابر 
طراحی خودرو



وضعیت پارامترهای ترابری
در ابتدای حضور اتومبیل

تر
به

تر
بد



وضعیت پارامترهای ترابری
در زمان تراکم باالی خودروها در شهرها

تر
به

تر
بد



21رویکردهای جدید در ابتدای قرن 

ترابری فعال، ترابری شخصی
ترابری برقی، ترابری خودران





رویکردهای جدید برای رسیدن به پایداری در ترابری 

تغییر مد ترابری

پیاده روی

دوچرخه برقی/ دوچرخه 

سایر ابزارهای 

ترابری همگانی

ترابری ترکیبی

تغییر نوع انرژی
فعالیت انسانی

انرژی برقی

برقی/ ترکیبی انسانی 

شخصی شدن و کاهش ابعاد پس از خودران شدنریشخصی سازی تراب







































قابلیت جابه جایی
ظرفیت راه طبقاتی ویژه ترابری فعال

ظرفیتنوع مسیر
ظرفیت معادل 

در خودروی سواری
ساعت

12،176عابر پیاده در ساعت20،700همسیر عابر پیاد

8،823دوچرخه در ساعت15،000مسیر دوچرخه

21،000مجموع



قابلیت جابه جایی
در ساعات اوج روزانهزمان سفر در کل مسیر پیشنهادی 



قابلیت جابه جایی
افیکیزمان سفر در نیمی از کل مسیر با بیشترین تراکم تر



قابلیت جابه جایی
پیشنهادی در ساعات اوج روزانهزمان سفر در کل مسیر 
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قابلیت جابه جایی
افیکیزمان سفر در نیمی از کل مسیر با بیشترین تراکم تر
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ده به صورت سیستماتیک ایمنی پیاده روی و دوچرخه سواری جا
:با این وجود. شده باالتراز ایمنی ترابری خودرویی است

.  در این پروژه ایمنی داده سخت موجود نیست•
در شرایط تراکم ترافیکی باال ایمنی در ترابری خودرویی افزایش•

.می یابد
.می یابددر شرایط انتقالی از تراکم ترافیکی پایین به باال ایمنی کاهش•

ایمنی



تاثیرات زیست محیطی
بر حسب مد ترابریCO2انتشار آالینده 

0 100 200 300

(با ظرفیت کامل)حمل و نقل همگانی 

(نبا ظرفیت میانگی)حمل و نقل همگانی 

(تک سرنشین)خودرو شخصی 

پیاده روی و دوچرخه سواری

برای هر مسافر در هر کیلومترCO2گرم 



تاثیرات زیست محیطی
بر حسب مد ترابریCOانتشار آالینده 

0 0.5 1 1.5 2 2.5

یورو استاندارد-( تک سرنشین)خودرو شخصی دیزلی 

(NEDC)محدود شده 6

6استاندارد یورو -( تک سرنشین)خودرو شخصی 

4استاندارد یورو -( تک سرنشین)خودرو شخصی 

3استاندارد یورو -( تک سرنشین)خودرو شخصی 

پیاده روی و دوچرخه سواری

برای هر مسافر در هر کیلومترCOگرم 



تاثیرات زیست محیطی
بر حسب مد ترابریNOxانتشار آالینده 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

محدود 6استاندارد یورو -( تک سرنشین)خودرو شخصی دیزلی 

(NEDC)شده 

در 6استاندارد یورو -( تک سرنشین)خودرو شخصی دیزلی 

شهرهای شلوغ

در 6استاندارد یورو -( تک سرنشین)خودرو شخصی دیزلی 

شهرهای شلوغ در روزهای سرد

6استاندارد یورو -( تک سرنشین)خودرو شخصی 

4استاندارد یورو -( تک سرنشین)خودرو شخصی 

3استاندارد یورو -( تک سرنشین)خودرو شخصی 

پیاده روی و دوچرخه سواری

برای هر مسافر در هر کیلومترNOxگرم 



0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

نشستن

ایستادن

پیاده روی با سرعت متوسط

پیاده روی سریع

دوچرخه سواری

میزان کالری سوزانده شده در فعالیت های مختلف

بهداشتیتاثیرات 
بریمیزان کالری سوزانده شده در فعالیت های مختلف ترا



تاثیرات اقتصادی

$0 $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9

دوچرخه

حمل و نقل همگانی

خودرو شخصی

هزینه ساالنه بر حسب هزار دالر



امکان طراحی منظر بر اساس معیارهای انسانی



امکان طراحی منظر بر اساس معیارهای انسانی



امکان طراحی منظر بر اساس معیارهای انسانی



وضعیت پارامترهای ترابری
در زمان تراکم باالی خودروها در شهرها

تر
به

تر
بد



تر
به

تر
بد

برآورد تاثیرات در شرایط احداث
راه های ویژه ترابری فعال



با تشکر از توجه شما


