« برًاهِریسی در سیستن اتَبَسراًی شْری »
هؤلف :سیذ هحوذ هْذی اهیریپَر
اًتشارات لغت.1931 ،
سازهاى شْرداریّا ٍ دّیاریّای کشَر
استاًذاری گلستاى ،هعاًٍت اهَر عوراًی ،دفتر اهَرّری ٍشَراّا
تعذاد صفحات133 :

ایي کتاب تحت ػٌَاى تزًاهِریشی در سیستن اتَتَسزاًی ضْزی در ًِ فصل تٌظین ضذُ است کِ ػثارتٌذ اس:
فصل اٍل :حول ٍ ًقل عوَهی ٍ جایگاُ آى در حول ٍ ًقل شْری
در ایي فصل ًگارًذُ ضوي هؼزفی حول ٍ ًقل ػوَهی تِ ػٌَاى یکی اس کلیذیتزیي ًکات قاتل تَجِ در عزاحی ٍ تزًاهِریشی
ضْزی تِ تؼزیف اًَاع حول ٍ ًقل ػوَهی در سِ حَسُ حول ٍ ًقل ػوَهی سثک ،هتَسظ ٍ سٌگیي هیپزداسد .اًَاع ٍسایل
حول ٍ ًقل ػوَهی کِ در ّز کذام اس سِ حَسُّای فَق در ایي فصل هَرد تزرسی قزار گزفتِاًذ؛ ػثارتٌذ اس:
 حول ٍ ًقل ػوَهی سثک :اتَتَس ٍ تزاهَای تزقی حول ٍ ًقل ػوَهی هتَسظ :ساهاًِ اتَتَسّای تٌذرٍ ( ،)BRTقغار سثک ضْزی ( ،)LRTسیستنّای ّذایت ضذُاتَهاتیک ()AGT
 حول ٍ ًقل ػوَهی سٌگیي :قغار سثک سزیغ ضْزی ( ،)LRRTهتزٍ ()RRTفصل دٍم :تاریخچِ اتَبَسراًی در ایراى ٍ جْاى
در ایي فصل ًگارًذُ تا استٌاد تز پایگاُ ایٌتزًتی ضزکت ٍاحذ اتَتَسزاًی تْزاى تِ تزرسی تاریخچِ حول ٍ ًقل ػوَهی اس
سهاى راُاًذاسی راُآّي حضزت ػثذالؼظین کِ تِ هاضیي دٍدی ضْز ری ضْزت یافت ٍ ،پس اس آى هیپزداسدً .گارًذُ در اداهِ
ًیش تِ اقذاهات صَرت گزفتِ اس سَی تلژیکیّا ٍ اتَتَسّای ٍارداتی اس ضَرٍی در سال  5031اضارُ هیکٌذ ٍ اس ایي تاریخ تِ
ػٌَاى آغاس سیستن اتَتَسزاًی ضْزی در ایزاى یاد هیکٌذ .در اداهِ تِ صَرت هختصز ًیش تِ تاریخچِ اتَتَسزاًی در جْاى
پزداختِ ضذُ است.
فصل سَم :برًاهِریسی سیستن اتَبَسراًی شْری
در ایي فصل ًگارًذُ ضوي اضارُ تِ ایٌکِ سیستنّای اتَتَسزاًی در داخل کطَر تِ صَرت سٌتی ادارُ هیضًَذ ،هزاحل
تزًاهِریشی سیستن اتَتَسزاًی ضْزی را تطزیح هیکٌذٍ .ی سغَح هختلف تزًاهِریشی در سیستن حول ٍ ًقل ػوَهی را تِ
سِ سغح استزاتژیک ،تاکتیکی ٍ ػولکزدی تقسین کزدُ استّ .وچٌیي در ایي فصل چْارگام کلی تزای فزآیٌذ تزًاهِریشی در
ًظز گزفتِ ضذُ است کِ ػثارتٌذ اس  :عزاحی ضثکِ خغَط ،تذٍیي تزًاهِسهاىتٌذی ،تخصیص ًاٍگاى ٍ تخصیص خذهِ.

فصل چْارم :طراحی شبکِ خطَط اتَبَسراًی شْری
در ایي فصل اٍلیي گام تزًاهِ ریشی سیستن اتَتَسزاًی ضْزی تثییي ضذُ ٍ فزآیٌذ آى هَرد هغالؼِ ٍ تزرسی قزار گزفتِ است.
چْارگام کلی تزای فزآیٌذ عزاحی خغَط در ایي فصل در ًظز گزفتِ ضذُ است کِ ػثارتٌذ اس جوغآٍری اعالػات ٍرٍدی،
تؼییي ّذف عزاحی ضثکِ ،هذلساسی ٍ حل هذل.
در اداهِ فصل چْارم ًگارًذُ تِ هکاىیاتی ایستگاُّای اتَتَسزاًی ضْزی هیپزداسد ٍ ایستگاُّای حول ٍ ًقل ػوَهی را تِ
چْار دستِ کلی تقسین هی کٌذ :ایستگاُ سادُ حول ٍ ًقل ػوَهی ،ایستگاُ حول ٍ ًقل ػوَهی ،ایستگاُ تغییز خظ ٍ پایاًِ.
در تکویل هغالة هزتثظ تا هکاىیاتی ٍ عزاحی ایستگاُّا در ایي فصل تِ راُکارّای هکاىیاتی ٍ عزاحی ایستگاُّا در سغح
کالى ،افزاد ٍ ساسهاىّای هؤثز تز هکاىیاتی ٍ عزاحی ایستگاُّای اتَتَس ،ػَاهل هؤثز تز ًیاس یک هٌغقِ تِ ٍجَد ایستگاُ
اتَتَس ٍ راُکارّای هکاىیاتی ٍ عزاحی ایستگاُّا در سغح خیاتاى ،پزداختِ ضذُ است.
فصل پٌجن :تعییي تَاتر ٍ زهاىبٌذی خطَط اتَبَسراًی شْری
در ایي فصل تِ دٍهیي گام تزًاهِریشی سیستن اتَتَسزاًی ضْزی کِ تذٍیي تزًاهِسهاىتٌذی هیتاضذ ،پزداختِ ضذُ است.
تذیي هٌظَر در تخص اٍل فصل پٌجن رٍشّای تؼییي سزفاصلِ خغَط تیاى ضذُاًذ ٍ سپس در تخص دٍم تِ هؼزفی سهاى-
تٌذی خغَط پزداختِ ضذُ است ٍ یک رٍش سادُ تِ هٌظَر آضٌایی خَاًٌذگاى تا ایي هزحلِ هؼزفی ضذُ است.
در هجوَع در ارتثاط تا تْیِ تزًاهِ سهاىتٌذی هیتَاى ایٌگًَِ تیاى ًوَد تزًاهِ سهاىتٌذی تذیي هفَْم ًیست کِ اتَتَس در
چِ سهاى ک جا تایذ تاضذ ،تلکِ تذیي هفَْم است کِ اتَتَس در چِ سهاًی کجاست .تِ تیاى دیگز عزاح تا تَجِ تِ سهاى سفز
هتَسظ پیصتیٌی هی کٌذ کِ اگز راًٌذُ تا سزػت هؼوَل قاتل قثَل راًٌذگی کٌذ ،تا تَجِ تِ ٍضؼیت تزافیک ٍ سٌگیٌی آى
در هسیز در چِ سهاًی فاصلِ تیي گزُّای سهاًی را عی هی کٌذ ٍ ّیچ اجثاری تز راًٌذُ ًیست کِ سثة ضَد تا سزػت سیاد
حزکت کٌذ تا تِ تزًاهِ تزسذ.
فصل ششن :تخصیص ًاٍگاى در سیستن اتَبَسراًی شْری
سَهیي گام فزآیٌذ تزًاهِ ریشی سیستن اتَتَسزاًی ضْزی تخصیص ًاٍگاى هیتاضذ کِ در ایي فصل هَرد تزرسی قزار گزفتِ
استّ .واًغَر کِ ًگارًذُ در ایي فصل تِ ایي هَضَع پزداختِ است ّذف اس اًجام ایي گام پاسخگَیی تِ ایي سؤال است کِ
سفزّای تَلیذ ضذُ در گام سهاىتٌذی تایذ تَسظ کذام ٍسیلِ ًقلیِ (اتَتَس) اًجام ضًَذ .در ایي تخص اس کتاب ّذف هسألِ
تخصیص ًاٍگاى را کاّص ٍسایل ًقلیِ تیاى کزدُ است کِ هستقیوا هغلَب ضزکتّای حول ٍ ًقل هیتاضذ.
فصل ّفتن :تخصیص خذهِ در سیستن اتَبَسراًی شْری
در ایي فصل تِ آخزیي گام تزًاهِریشی سیستن اتَتَسزاًی ضْزی یؼٌی تخصیص خذهِ پزداختِ ضذُ است کِ اس آى تِ ػٌَاى
یکی اس دضَارتزیي ٍ پزاّویتتزیي هزاحل تزًاهِریشی یاد هیضَد .در ایي گام تلَکّای ایجاد ضذُ کِ تَسظ یک ٍسیلِ ًقلیِ
عی هیضَد را تِ ػٌَاى ٍرٍدی اصلی در ًظز هیگیزًذ ٍ ّذف ،ایجاد ضیفتّای کاری تزای راًٌذگاى در چارچَب قَاًیي کار
هیتاضذ .تِ عَریکِ تا حذاقل تؼذاد راًٌذُ – ٍ یا تِ تیاى تْتز تا حذاقل ّشیٌِ راًٌذُ – سفزّا پَضص دادُ ضًَذ .تذیي هٌظَر
در ایي فصل رٍشّای هتفاٍتی تا استفادُ اس هٌاتغ هختلف تیاى ضذُ است.

فصل ّشتن :ارزیابی عولکرد سیستن اتَبَسراًی شْری
ًگارًذُ در ایي فصل تِ هٌظَر اًذاسُگیزی هیشاى هَفقیت ٍ یا ػذم هَفقیت سیستن اتَتَسزاًی ضْزی هخاعثیي ایي سیستن
را تِ چْار دستِ هسافزاى ،اجتواع ،گزداًٌذگاى ٍ خذهِ تقسین کزدُ ٍ تا تَجِ تِ ایي چْار گزٍُ سٌجِّایی را در  9ضاخص
دستزسی ،ارائِ سزٍیس ،اجتواػی ،سهاى سفز ،ایوٌی ٍ اهٌیت ،تؼویز ٍ ًگِداری ،اقتصادی ،ظزفیت ٍ آسایص ٍ راحتی هؼزفی
هیکٌذ.
فصل ًْن :خصَصیسازی در سیستن اتَبَسراًی شْری
در ایي فصل کِ فصل آخز کتاب ًیش هیتاضذ در راستای سیاستّای اصل  44قاًَى اساسی جوَْری اسالهی ایزاى تِ
ٍاگذاری سیستنّای اتَتَسزاًی ضْزی تِ تخص خصَصی پزداختِ ضذُ است .تذیي هٌظَر در ایي فصل تِ تاریخچِ
اتَ تَسزاًی تِ ػٌَاى یک سیستن کاهال خصَصی ،آیا اتَتَسزاًی اهزٍس یک فؼالیت غیز اقتصادی است؟ ٍ چگًَگی کٌتزل تخص
خصَصی پزداختِ ضذُ است.

