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   چكيده

اجتمـاعي و اقتصـادي شـده اسـت.      -باعث افزايش تعامالت فرهنگـي ، رشد روزافزون شهرها و شهرنشيني در عصر حاضر
توسعه فيزيكي نيازمند استفاده از وسايل نقليه گسترده با فناوري هاي جديد حمل و نقل شـهري مـي باشـد، همچنـين     

ه بوجـود آورد  شهرنشـيني تحـولي عظـيم در توسـعه    سيستم مديريت قوي براي كنترل و نظارت مي طلبد. حمل و نقل 
افـزايش  ، فيك واژه اي آشناست و گاهي معضل اصلي شهرهاي بزرگ بحساب مي آيـد امروزه در شهرهاي بزرگ ترا. است

 مـديران شـهري  . هواي، آلودگي هاي صوتي، اتالف وقت و انرژي از نمونه مشكالت حمل و نقـل شـهري هسـتند   آلودگي 
اي تنـد رو، احـداث   شهر امكانات قابل توجه اي را مردم به وجود آورده اند از قبيل: مترو، اتوبـوس هـ  مشكالت  حلبراي 

 كـاهش بـراي  امـا  . همه اينها كمك شايان توجـه بـه شـهر نمـوده    خيابان و اتوبان هاي درون و برون شهري مناسب و ... 
مشكالت حمل و نقل شهري امكانات به تنهايي كافي نيست بلكه مهم اسـتفاده كننـدگان آن هسـتند( شـهروندان ) بلـه      

در واقع مي توان گفت حمل و نقل شهري مي تواند مشكالت را ريشه كن نمايد شيوه استفاده آنها از حمل و نقل شهري 
  متاثر از فرهنگ شهروندي مي باشد. 
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 مقدمه

 تـوان  يمـ  خـوبي  بزرگ جهان به يشهرها مردم آن شهر دارد. در ( فرهنگ شهروندي )و شهرنشيني ريشه شيوه زندگي 
نيازمند شـبكه حمـل و نقـل شـهري قـوي بـراي        يرپذي تيرشد و  جمع انجري در ، شهرها كالن ژهيكه شهرها  به و افتيدر

اجتماعي هستند كه به نوبه خود بروز مشكالت زيادي را براي شهر بويژه شـهروندان   –عه اقتصاديرفت و آمد و توستسهيل در 
 .خود شهر به وجود آورده است

 قبيـل  از هـايي  نارسـايي  شكل به و است بوده تهران شهري مسئله حادترين و ترين ملموس ، ترافيك نقل و حمل امروزه
 بسـيار  طـور  بـه  نقـل  و حمـل .  نمايـد  مـي  نمايي خود محيطي زيست و هوا ، صوتي آلودگي ، تصادفات ، سفر زمان در تاخير

 خورده پيوند ديگر سويي از توليد و جمعيت مكاني توزيع و سويي از اجتماعي و اقتصادي هاي فعاليت و جمعيت با اي پيچيده
 . است

 و حركات كارآيي عدم صورت به كه است اي سرمايه و وقت اتالف ترافيك بعد ترين كننده ناراحت و ترين محسوس شايد
.  آيـد  مـي  وجـود  بـه  ، شـود  مـي  ناشي دسترسي هاي دشواري و طوالني هاي بندان راه از خود كه مردم روزانه هاي جابجايي

 كـه  است داشته دنبال به را نقل و حمل سيستم به اطمينان عدم موضوع ، آن از ناشي هاي بندان راه و ، ترافيك تراكم مشكل
 . سازد مي فراهم شهري خدمات ساير با رابطه در را مردم نارضايتي موجبات تدريجاً

 بسياري دليل همين به. ستا بوده  سابقه بي شهرنشيني گسترش پيش قرن نيم طي .است شهري تمدنشاهد  دنيا، امروز
 و شـده  بيشتر مراتب به توسعه حال در كشورهاي در شهرنشيني روند حاضر حال در. اند شده بحران دچار جهان كشورهاي از

 .است آورده پديد شهري مديران براي مخصوصا و شهرها ساكنين براي را شماري بي مشكالت و مسائل خود به خود
 توجـه  مـورد  نشـيني  شـهر  روند گرفتن سرعت با امروزه كه است مفاهيمي از پايدار و اجتماعي توسعه و شهروندي حقوق

 جريـان  يـك  در خصوصـي  و عمـومي  نهادهاي و شهروندانبايد توجه داشت كه . است گرفته قرار شهر اداره به شهري حاكمان
 معضـالت  و مشـكالت  حـل  بـه  اميدوار توان مي كه است فرهنگي بستر اين در فقط. پردازند مي مشاركت به فرابخشي و افقي

به وسيله ارتقاء سطح فرهنگ و آگـاهي مـردم مـي توانـد كمـك زيـادي در       شايان ذكر است  .بود شهرها كاركردي و ساختاري
 رسيدن به زندگي شهري مطلوب براي شهروندان انجام داد.

 مسـئله  شـدن  جـدي  بـا  پديـده  ايـن . است گرفته شكل ملي هاي دولت و مدني جوامع با فرايند نوعي شهروندي فرهنگ
 جامعه براي وسيعي پيامدهاي شهروندي فرهنگ فرايند. باشد مي اجتماعي مسائل مهمترين از اخير هاي دهه در شدن جهاني
ارتقـاء   بـا  محـور  اطالعـات  و دانـش  پايه بر صنعتي به سنتي شناسي جامعه از تحول نوعي قالب در توان مي كه، داشته انساني

 توريسـم،  چـون  هاي فرايند از ناشي شدن شهري و فرهنگي چند شدن، جهاني ارتباطي، هاي فرايند توسعه وسطح فناوري ها 
 . است گرديده ها ملت  آگاهي گسترش باعث كه...  و اينترنت ها، رسانه مهاجرت،

 بررسـي  ميـداني  هـاي  يافته طبق كلي بطوردارد. البته معضالت حمل و نقل در شهر به شكل هاي مختلف ادامه داشته و 
 هـا،راهبرد  يافتـه .. اسـت  شـده  ارزيـابي  ضـعيف  سـمت  به آن شيب و متوسط تهران شهر در شهروندي فرهنگ وضعيت شده،

 در. داننـد  مـي  تهران شهروندي فرهنگ  منشور عبارتي به يا امر اين در توافق مورد و مهم اصل دو را پايداري و شهروندمداري
 را آن توان مي كه است، بيشتر) شهري فرهنگي( شهروندي هاي نگرش و ها گرايش جامعه جوان نسل به مربوط هاي شهپژو

 .دانست جامعهبه فرهنگ شهروندي و شهرنشيني  نسل اين خاص نگاه و جديد نسل باالي فرهنگ نتيجه
 كـه  وظـايفي  يعنـي  شـود،  مـي  اسـتناد  »شـهروندي  اخالق« نوعي به بيشتر شود، مي شهروندي فرهنگ از صحبت وقتي
 يعنـي  شـهروندي  حقـوق  نـوعي  بـه  حداكثر يا و دارند شهروندان ساير يا و اجتماعي نهادهاي به نسبت شهر يك در شهروندان

 .احساس مسئوليت مي نمايند آن ميان قراردادي روابط
 
 
 
 



 اهميت موضوع

 بسـترهاي  از ناشـي  اجتمـاعي  سازه صورت به كه فرهنگ. يك شهروند با است اجتماعي ضرورت يك شهروندي امروزه    
 نـوع  يـك  شهروندي كلي طور به .هدد مي شكل جامعه در را مختلف معاني فرهنگ، تنوع با همراه جامعه فرهنگي و اجتماعي

 مشـترك  احسـاس  يـك  همچنـين  و "دولـت  بر مردم و مردم بر دولت " متقابل حقوق سلسله يك و اجتماعي متقابل داد قرار
 .است مشخص محدوده يك در اجتماعي و ملي هويت به نسبت عمومي
 و شـهروندي  مناسب فرهنگ يك وجود شهروندان، رفتار اصالح و يشهر مشكالت حمل و نقل ، شهري مسائل حل الزمه 

 نظـر  در بـا  بايـد  شـهري  زنـدگي  يك اجزاي .باشند مي شهري دوام و اساسي هاي پايه جزء مقوالت اين كه است، شهرنشيني
 سـعي  شـهري  هـاي  كاربرد و شهر نقل،كالبد و حمل نظام شهري، تأسيسات شهر، اجتماعي مناسبات در فرهنگ نقش گرفتن

 توان نمي«  كه است اين شود اشاره بايد شهروندي فرهنگ بعد تبيين در كه اساسي نكته اين .آورند بوجود را الزم تعادل ،دارد
 .كرد بررسي دولت و شهروند رابطه منظر از صرفاً يا قانون و حقوقي منظر از صرفاً را شهروندي

 
 
 
 
 

 ؟چيست شهروندي فرهنگ 

 شـده،  محـول  آن بـر  كه اجتماعي وظيفه يا كاركرد ، موقعيت به توجه با فرهنگ عناصر ساير مانند شهروندي فرهنگ    
 فرهنگـي  پديده ساير با را آن رابطه نوعي به بيشتر شود مي شهروندي فرهنگ از صحبت«  كه هنگامي پس. گردد بررسي بايد

 كه وظايفي يعني شود، مي استناد پديده اين شهروندي اخالق به امروز فارسي زبان در كه حالي در. كنيم مي توجه اجتماعي و
 هـاي  پهنـه  فرهنـگ،  مـا  نظـر  از كـه  حالي در. دارند شهروندان ساير يا و اجتماعي هاي نهاد به نسبت شهر يك در شهروندان
 بـر  در را حسـن  ايـن  توانـد  مـي  هـا  آن ميان دادي قرار روابط يعني شهروندي. گيرد مي بر در را تري گسترده بسيار شناختي

 اخالقي هاي زمينه در مثال براي كه هاي توصيه با بتوانند و بشوند شده مطرح مباحث متوجه مردم از تعدادي باشد،كه داشته
 .»كنند منطبق را خود شود مي شهري ها فناوري از درست استفاده و حقوق رعايت حتي يا

 امر اين كه دارند؛ بسياري پذيري انعطاف كه شده روبرو هايي ارزش و ها هنجار از اي مجموعه با شهروندي فرهنگ در    
 كـه  شـده  ايـن  باعـث  مسـئله  اين گيرد؛ مي شكل شهري هاي فرهنگ خرده يا شهري فرهنگ تنوع و ها تفاوت وجود از ناشي
 شـهر  يك شهروندي فرهنگ تنوعات و ها تفاوت بين مقايسه امكان كه تطبيق نوعي با شهروندي فرهنگ مطالعه شناسي روش

 قابـل  نسـبي  طـور  بـه  كـه  جامعـه  هاي گروه از بزرگي مجموع تا فرد يك از كه است شهروندي امري فرهنگ .كند مي بيان را
 و.شـود  مـي  مربـوط  جامعـه  در افـراد  فرهنگي مشاركت به...  «فرهنگي شهروندي ترنر نظر از. كند مي مطالعه را است بررسي

  »بداند مسئول جامعه عمومي فرهنگ به مربوط امور در مشاركت به نسبت را خود كه است كسي فرهنگي شهروند
 هـاي  الگـو  از پـذيري  هنجـار  شـهروندان،  بـودن  قانونمنـد  شـهري،  پـذيري  مسـئوليت " شـهروندي  فرهنـگ  حوزه در    

 هاي هزينه با شهري هر .كرد دروني كودكي آغاز همان از توان مي را كليدي واژگان اين است، اساسي مفاهيم از  "شهرنشيني
 بـه  و يابـد  افـزايش  دائماً ها هزينه كه قدر چه هر اساس اين بر شود، مي روبرو شهري وظايف و حقوق شدن اجرا براي بسياري
 و فرهنگي هاي پيامد از يكسري با كه دهيم افزايش را اجتماعي كنترل شهر در هستيم ناچار نيابد، دست درست هاي موقعيت

 . شويم مي روبرو اجتماعي
 بـر  پيش از بايد شهروندي كه است اين ويژگي اولين«  است زير هاي ويژگي داراي شهروندي فرهنگ ارمه گي نظر به    

 عبـارت  بـه  شـد،  مـي  ريزي پي هوشمندي محيط و تاريخ از حداقل هاي شناخت اساس بر يعني مقدماتي، كردن الفبايي يك
 به خود نزديك همسايگان با فقط و نكند زندگي انزوا در بگشايد، را پنجره بنگرد، بيرون سوي به تا شود قادر بايد شهروند ديگر



 لحـاظ  از چـه  اسـت،  حقيقي دموكراتيك سلوك يك قواعد تحصيل ، شهروندي فرهنگ كلي ويژگي دومين... نپردازد معاشرت
 سـومين . باشـد  آگـاه  نيـز  خـود  وظـايف  به بايد بلكه خود حقوق به بايد تنها نه شهروند اخالقي، هاي ارزش نظر از چه و رفتار

 نوعي و است؛ قبلي ويژگي دو اهميت و وحدت همان از ناشي كه است مدني اخالق سطح دارد، بنيادي اهميت كه ديگر ويژگي
 حـاكم  آزادي و گرايـي  كثـرت  وجـود  باشد، حاكم دموكراتيك جامعه پوپر نظر به كه اي جامعه در. است مدارانه تكليف ويژگي
 .»دارد سازگاري جامعه با بيشتر مدارانه روحيه مدني اخالق باشد،

 حقـوق  را آنچـه  كيمليكا.« كرد جامعه يك اقليت هاي فرهنگ اشتراكي حقوق به اشاره بايد شهروندي فرهنگ حوزه در   
 هرگونـه  الزامـات  از حقـوق  ايـن  شـناختن  رسميت به كه است آن بر و است، كرده تعريف نامد مي ها اقليت فرهنگ اشتراكي
 آن از مـانع  تواننـد  نمـي  قـومي  هـاي  گروه هرچند كه معناست بدان سخن اين. گراست كثرت جامعه و فرهنگي چند سياست

 كننـد  ادعا توانند مي هايي گروه است،چنين فراهم جامعه كل در كه شوند حقوقي و ها آزادي خواستار ها آن اعضاي كه شوند
 و موجه طلبي انحصار اين و باشند حقوق و ها آزادي اين انحصاري مدعي نبايد اكثريت هاي گروه بخصوص و ها، گروه ساير كه

 .»نيست مشروع
 بـه  بايـد  را شـهروندي  اخـالق  رعايـت  قانوني، كارهاي سازو كنار در شهري مديريت شهروندي، فرهنگ در ديگر بعد از    

 ايـن  كنـار  در كننـد،  نهادينـه  يا دروني را آگاهي اين است الزم سپس دهد؛ سوق اجتماعي كنشگران دروني و عرفي هاي نظام
 كنند،كـه  ايجـاد  را اجتماعي شرايط اجتماعي و فرهنگي هاي ريزي برنامه طريق از بايد شهري مديران كردن نهادينه و آگاهي

 بـه  نسـبت  خـود  وظـايف  به حال عين در و كنند؛ استفاده خود شهروندي حقوق از متعادل هاي موقعيت در بتوانند شهروندان
 .نمايند عمل شهري مديريت و  شهروندان ساير

 حقوق" كنوني، شدن جهاني و فرهنگي تنوع يك بستر در كه شده، تأكيد امر اين به اجتماعي انديشمندان نظريات در    
 شـهروندي  فرهنـگ  حـوزه  در پس دارد؛ زيادي اهميت اجتماعي مدني،و اقتصادي،سياسي، حقوق همانند "شهروندان فرهنگي

 جامعه اجتماعي هاي هويت ساير و مهاجران، ها، اقليت معلوالن، كودكان زنان، جوان، شهروندان وظايف و حقوق تأمين به بايد
 . كرد توجه شهري

 نـه  فرهنـگ  از شـمول  تمـام  معنـاي  گـرفتن  نظر در با و كند، مي مردم عامه به توجه شهروندي فرهنگ  ديگر بعد از    
 عامـه  و عمـومي  معنـاي «  كـه  اسـت  ايـن  نشـانگر  معنا، اين به توجه. شهر بر مسلط حاكم و نخبگان فرهنگ به كردن محدود
 مفهـوم : گويـد  مـي  گروسـبرگ  كـه  همـانطور . اسـت  شهروندي سنت در غالب دموكراتيك رويكرد از ناشي شهروندي فرهنگ

 تصـميمات  و قـوانين  به دادن شكل در افراد مشاركت بسط و كردن درگير صدد در كه است سياسي سنت به وابسته شهروندي
 فرهنـگ  كـه  كننـد  مـي  اسـتدالل  آرتـور  و كوهن. است ارتباط حق يا گفتگو حق شهروندي، فرهنگ ديگر بعد...  است جامعه

 به مربوط حقوق ها آن اعتقاد به است بنيان ارتباطات ي جامعه يك مبناي بر او حقوق و شهروندي تحليل بر مبتني شهروندي
 و اجتمـاعي  حقـوق  سـاير  برابـر  در كـه  اسـت  شـهروندان  حقـوق  و شـهروندي  فرهنگ ضروري هاي اولويت از گفتگو و ارتباط

 .»شوند نهادينه بايد دموكراتيك ارتباطات ي روزانه عمل  امروزي مدني جامعه يك در ها آن اعتقاد به. داد قرار اقتصادي
 تا گيريم نظر در اجتماعي واقعيت عنوان به را آن بايد  آيد، مي ميان به صحبت شهروندي فرهنگ از واقعاً اگر پايان در    

 هـر  مثـال  بـراي  است مشخصي هاي مولفه داراي زمينه اين در فرهنگ. كنيم نزديك واقعيت اين به را شهروندان بتوانيم بهتر
 تـا  البتـه  بيابـد،  بيـان  آزادي امكان ها هويت اين از هريك براي و باشد دار برخور متعددي هاي هويت از بتواند بايد شهروندي

 يـك  ودر زيسـتگاه،  زيسـت،  شيوه تعيين در بايد شهروندي هر.  نياندازد خطر به را ديگران حقوق و ديگر هاي هويت كه جايي
 ايـن  كـه  كنـد  مـي  فـراهم  را شـرايطي  روزمرگـي،  در شهر در كردن زندگي اين بنابر. باشند داشته را خود زندگي سبك كالم

 زنـدگي  سبك هاي مولفه منظور اين به و دهد؛ پاسخ شهروندان دازمدت و كوتاه هاي نياز به شكلي بهترين به بتواند روزمرگي
 .  آيند مي حساب به شهروندي فرهنگ يا شهر فرهنگ هاي مولفه تعيين براي وسيله بهترين ما باور به

 
 
 
 



 نقل و حمل و ترافيك مشكالت

 اتفـاقي  بـروز  بـا  فاجعـه  ايـن  عمق ندهست گريبان به دست آن با بزرگ شهرهاي ساكنين همه كه است اي فاجعه ترافيك
 معضـل  بزرگترين به كشور شهرهاي كالن از بسياري در ترافيك امروزه.  شود مي بيشتر برف و باران بارش يا برق قطعي مانند
 به شود مي محسوب شهر امروز مشكالت از خيلي منشاء كه ترافيك معضل شناسي آسيب در.   است شده تبديل نشيني شهر

 ابتـدا .  رسد مي شهروندي و شهردراي بخش فرا هاي حوزه به ترافيك حل هاي ريشه دهد مي نشان كه خوريم مي بر مواردي
 تعريـف  معبر از محدودي فضاي در وآمد رفت حجم افزايش معناي به ترافيك ، باشيم داشته ترافيك واقعه از ساده تعريفي بايد
 نقطـه  بـه  اي نقطـه  از نقليه وسائل و كاال ، حيوان ، انسان جايي جابه از ناشي است اي پديده ترافيك ديگر تعريف.  است شده
 . ديگر

 . است ترافيكي قوانين اجراي و آموزش ، مهندسي بر مشتمل ، ترافيك گانه سه اصول مثلث به موسوم ترافيك اصل 3
 ارتبـاط  در ترافيك كنترل و مديريت ، مهندسي طراحي و ريزي برنامه با كه است مهندسي از اي شاخه ترافيك مهندسي

 بـراي  كـافي  ايمنـي  بـا  توام ، آمد كار و راحت ترددهاي به رسيدن جهت در را ارتباطي شبكه و نقليه وسايل بين روابط و بوده
 . دهد مي قرار مطالعه مورد كاال و افارد

 ، راههـا  ترافيكـي  عمليات و هندسي طرح ، ريزي برنامه درباره كه است ترابري و راه مهندسي از بخشي ترافيك مهندسي
 نقـل  و حمـل  هـاي  سيسـتم  سـاير  بـا  آنهـا  ارتباط و مجاور هاي زمين كاربري و ها پايانه ، آنها شبكه و بزرگراهها و ها خيابان
 مهندسـي  كـه  گفـت  تـوان  مي مثال عنوان به ، است شده تعريف نيز ديگر هاي صورت به ترافيك مهندسي.  كند مي صحبت
 اي حرفـه  مـوارد  در دانـش  كـارگيري  به و ترافيك جريان و توليد اساسي قوانين مطالعه شامل ، سفر گيري اندازه علم ترافيك
 مهندسـي .  كاالهاسـت  و افـراد  مفيـد  و ايمـن  حركت تامين منظور به ، ترافيكي هاي سيستم عملكرد ، طراحي ، ريزي برنامه

 و عوامـل  بـا  اغلـب  بلكـه  فيزيكـي  عوامل به فقط نه كه است ديگر مسائلي با مهندسي هاي شاخه از بسياري خالف بر ترافيك
 . دارد بستگي نيز محيطي هاي پيچيدگي با آنها ارتباط و عابر و راننده انساني، رفتارهاي

 
 
 
 

 ترافيكي هاي ريشه

 : كرد بيان  زير شرح به را شهري ترافيك مشكالت از بسياري هاي ريشه توان مي ، موشكافانه و تحليلي نگاهي با
 ارتبـاطي  شبكه تاسيسات اهم نباشد سفرها نياز مورد حجم با متناسب كه شهر ارتباطي شبكه تاسيسات نقص و كمبود)1

 : است زير شرح به نظر مورد
 هـا  خيابان خطوط تعداد و طول صورت به يا و شهر كل سطح از درصدي صورت به معموالً كه: ارتباطي شبكه سطح) الف

 طـوالني  و تـاخير  موجـب  و گيـرد  مـي  صورت كندي به جابجايي ، نباشد كافي ارتباطي شبكه سطح اگر ، شود مي داده نشان
 . دهد مي افزايش را تصادفات از ناشي خسارت و كاهش را ايمني ، آن از ناشي تراكم همچنين.  شود مي سفر زمان شدن

 بتواننـد  كـه  باشـند  نشـده  تنظيم نحوي به تقاطعها اگر.  دارند ارتباطي شبكه در مهمي بسيار نقش تقاطعها: تقاطعها) ب
 . شوند مي تاخير و ترافيك جريان كندي موجب نمايند جابجا قبولي قابل سرعت با را متقاطع محورهاي ترافيك حجم

 بـردن  بـاال  و ترافيـك  هـدايت  در مـوثري  نقـش ...  و ايمنـي  نرده ، كشي خط ، عالئم ، تابلوها نظير:  ايمني تجهيزات) ج
 . دارند سفر راحتي و مرور و عبور ايمني تامين و سفر زمان و طول كاهش و ها خيابان ظرفيت
 كافي توقفگاه سفرها جذب محل در كه صورتي در.  است ضروري نيز پاركينگ و توقفگاه ايجاد:  توقفگاهها و پاركينگ) د
 و متوسط سرعت كاهش ، ترافيك كندي موجب و كند مي اشغال را رو سواره سطح ع ساكن ترافيك عمالً ، باشد نداشته وجود
 . شود مي تاخير



 
 كاربريهاي بين انسجام ايجاد لحاظ به شهر، سطح در كاربريها متعادل و ريزي برنامه: كاربريها تعادل عدمت و نظمي بي) 2

 و حمل در مهم عوامل از ، سفرها طول كاهش و ايمن جابجايي براي مردم واقعي بانياز متناسب شهري فضاي تقسيم و مختلف
 . است شهري نقل

 . شود مي شهر سطح در سفرها طول و تعداد افزايش موجب ، نشود هماهنگ درست مختلف كاربريهاي موقعيت اگر
 در مـوثر  و اصـلي  عنصـر  سـه  از يكـي  ، انسـان  و ارتبـاطي  شبكه كناره در نقليه وسيله:  نقليه وسايل به مربوط مسائل) 3

 : باشد مي زير شرح به نقليه وسايل اصلي مسائل دارد عهده به را كاال و انسان جابجايي كه.  است ترافيك
 . شود مي نقليه وسايل تعداد افزايش موجب ، جابجايي به مردم نياز:  نقليه وسايل رويه بي افزايش) الف
 سـفرها  افـزايش  با متناسب عمومي نقل و حمل سيستم و رود مي باال سفرها حجم وقتي:  سفرها تفكيك تعادل عدم) ب
 تـاخير  ، بندان راه موجب افزايش اين.  كنند مي استفاده سواري اتومبيل از اجباراً ، جابجايي براي مردم ، كند نمي پيدا توسعه

 . شود مي ترافيكي معضالت ساير و تردد ايمني كاهش ،
 مـي  كاهش را مرور و عبور ايمني سطح تنها نه ، نباشند سالمت فني لحاظ به كه نقليه وسايل:  نقليه وسايل فني نقص) ج
 . گردند مي زيست محيط و هوا آلودگي افزايش موجب بلكه ، دهند

 بـه  و راننـده  صورت به هم او  است انسان جابجايي خدمت در نقليه وسايل ارتباطي ي شبكه:  انسان به مربوط مسائل) 4
 : است زير قرار به است انسان به مربوط كه ترافيكي مشكالت و مسائل از برخي ، كند مي شركت ترافيكي در پياده عابر عنوان

 . ببينند كافي آموزش بايد رو سواره سطح از عبور و رانندگي هنگام به شهر مردم:  مردم گاهي و آموزش كمبود) الف
 در.  اسـت  انسـاني  رفتـار  يك رانندگي كه چرا.  دارد موثري نقش نقل و حمل امر در:  مردم اجتماعي – رواني شرايط) ب
 و شهر سطح در آنها حركت و رانندگي وضعيت ، باشند داشته متعادلي زندگي و برخوردار روحي سالمتي از افراد كه اي جامعه

 . است منظم و متعادل نيز رو سواره سطح در ويژه به
 . است مردم جابجايي و رانندگي كيفيت بهبود در موثر عوامل از ، مقررات و قانونها و اجتماعي نظام به مردم اعتقاد

 بهبـود  و شـهر  مـردم  مصالح رعايت و ارتباطي شبكه تاسيسات از برداري بهره براي قوانين اين:  نابجا مقررات و قانونها) ج
 تشـريح  مـردم  بـراي  آنها ضع و علل اينكه يا و نباشد مردم مصالح درجهت و بينانه واقع اگر و است جابجايي كيفيت و خدمات

 سيسـتم  كـارايي  از ترتيـب  بـدين  و كننـد  نمـي  همكاري ، آنهاست نفع به واقعاً مقررات اجراي كه نشوند قانع مردم يا و نشود
 . شود مي كاسته ترافيك
 
 
 

 شهري نقل و حمل وضعيت بررسي

 صـورت  آن نقـل  و حمـل  سيستم در كه است هايي پيشرفت كشور يك اقتصادي تحوالت ايجاد در اساسي عوامل جمله از
 توسـعه  جريـان  در نيـز  خـود  بلكـه  ، دهـد  مـي  قرار تاثير تحت را اقتصادي توسعه فرآيند تنها نه نقل و حمل بخش.  گيرد مي

 . شود مي كيفي و كمي تحوالت و تغيير دچار اقتصادي
 مي مشاهده نيز شهري ساختارهاي در ماند مي باقي كشور كالن هاي شاخص در كه همانگونه نقل و و حمل عميق اثرات

 پـذيري  تـاثير  شـهري  شـكبه  ارتبـاطي  سيسـتم  و نقل و حمل تسهيالت در شهرها در گوناگون كابريهاي فضايي آرايش.  شود
 و شـود  كاربريها انواع از مطلوبي آرايش به منجر تواند مي شهري نقل و حمل درست و دقيق ريزي برنامه اينرو از.  دارد فراواني
 . سازد مطلوبتر شهري فضاي

 مـي  خـاص  توجه مورد معاصر جهان ضروري بسيار نيازهاي از يكي عنوان به نقل و حمل صنعت عبارتي به يا نقل و حمل
 در را شـهري  زنـدگي  زوايـاي  تمـام  و گشـته  آشـكار  بارزي صورت به بزگ شهرهاي ويژه به شهرها سطح در مقدار اين.  باشد

 شبكه يا و سيستم. است ارتباط در كشور و شهر اقتصاد رشد و كارايي با شهري سيستم كارايي كه است روشن.  است برگرفته



 مختلـف  كشـورهاي  شهري مجموعه از خاصي جايگاه و نقش ، توسعه مهم بسيار ابزارهاي ياز يك عنوان به امروزه نقل و حمل
 آمـدي  ناكـار  و ضعف ، بخشد مي شهر به را زندگي و حيات ، انسان بدن هاي رگ همانند) نقلي و حمل(  ارتباط شبكه.  دارد
 . گذارد مي بسياري تاثيرات نيز ديگر هاي بخش بر سيستم كل كارآيي كاهش به منجر ، شبكه اين از بخشي يا جزو هر

 ارتباط در همديگر با كه شده تقسيم فرهنگي و ساختاري مشكالت گروه دور به معموالً) ترافيكي(  نقلي و حمل مشكالت
.  اسـت  شهر توسعه براي جامع ريزي برنامه عدم از ناشي مشكالت از اي مجموعه زير ، ترافيك ساختاري مشكالت.  باشند مي

 محـدوديت  و هـا  تقاطع طراحي شامل ترافيك هندسي وسايل و راهنمايي هاي چراغ ، ها خيابان ، عمومي نقل و حمل سيستم
 . گيرد مي بر در را اصلي معابر و بزرگراهها به كافي و مناسب خروجي و ورودي نبود نظير هايي

 را فرهنگي بخش نيز.... و قانوني هاي محدوديت و ضوابط نبود ، قانون از تخلف ، رانندگي غلط فرهنگ ، ترافيكي رفتارهاي
 است اصول اين بين منطقي موازنه و تعادل برقراري با تنها.  مقررات اجراي و آموزشي ، مهندسي عبارتنداز كه گيرند مي بر در
 بخش از كدام هر در نارسايي يا و ضعف عبارتي به.  بود اميدوار كارآمد شهري نقل و حمل سيستم يا نظام يك به توان مي كه

 حمـل  ريزي برنامه.  شد خواهد شهر در نقل و حمل سيستم يا و شبكه كارايي كاهش و نقلي و حمل مشكالت باعث فوق هاي
 باشد مي مذكور اصول بين منطقي و معقول روابط برقراري و ساماندهي در سعي ، شهري مديريت از يئجز عنوان به نيز نقل و
 نشـان  اين و برگرفته در) معابر(  ارتباطي شبكه كاربري ، مسكوني كاربري از بعد را شهر سطح بيشترين شهرها از بسياري در. 
 وسـايل  و محـيط  كـه  دهد مي نشان ژاپن نظير پيشرو كشورهاي تجارب.  است شهري زندگي در نقل و حمل شبكه اهميت از

 . شود مي ترافيكي مسايل در بسيار نوسانات باعث كه است انسان عامل اين و دارند قرار بعدي هاي رده در نقليه
 سيسـتم  در هايي نارسايي وقتي مسلما. ميشود ساخته عمومي اماكن در كه است شهروندي اخالق بازتوليد و گيري شكل

 جمـع  برابـر  در خودمدارانـه  فردگرايي وقتي. گذارد مي اثر شهروندي اخالق بر مستقيم طور به باشد، داشته وجود نقل و حمل
 را شـهروندي  اخـالق  واقـع  در. كند مي عمل قويتر فردگرايي كه است مشخص گيرد، مي قرار شهروندي اخالق همان يا گرايي

 ايـن  بـر  گرايـي  جمـع  روحيه. داد قرار بررسي مورد زمينه اين در گرايي، جمع و فردگرايي روحيه مقوله دو بررسي با توان مي
 تـرجيح  شخصـي  خواست و راحتي بر آنرا مواردي در و باشند داشته نظر در را جمعي منافع جامعه يك افراد كه كند مي حكم
 منشـايي  و اسـت  شده نهاده بنياد عدالت و برابري آرزوي همنوعان، رنج يا همدردي احساس بر نگرش اين اساس و پايه. دهند

 ايـن . است مبتني شخصي منافع تقدم بر صرفا كه گيرد مي قرار بحث اين مقابل نقطه در شخصي فردگرايي اما. دارد اجتماعي
 روحيـه  و شـهروندي  اخـالق . دارد همراه به را بسياري مشكالت و شود مي جامعه هنجاري نظم در اختالل ايجاد موجب مساله
 و راحتـي  بـر  آنـرا  مـواردي  در و باشـند  داشـته  نظـر  در را جمعي منافع جامعه يك افراد كه كند مي حكم اين بر گرايي جمع

 فردگرايـي  كـه  كـرد  بيـان  اينطـور  ميتـوان  جامعـه،  مسـائل  بـا  رابطه در دقت و بررسي كمي با. دهند ترجيح شخصي خواست
 در البته ها دوگانگي اين. شود مي موارد از بسياري در دوگانگي نوعي ايجاد موجب و دارد وجود ما جامعه در فردي و اجتماعي

 .است بررسي و اهميت داراي خانواده مقوله با ارتباط
 

 .ناميد »ترافيك فرهنگ« ميتوان را ترافيك انساني عوامل وكيفيت چگونگي:تعريف
 
 

 ترافيك فرهنگ بهبود ضرورت و فوايد

 و خـودرو  كمتـر  سـرانه  رغـم  علي زيرا. است داشته ترافيك بحران افزايش در را تاثير بيشترين انساني، عامل كشورمان در
 دخالـت  و تصادفات ميزان ديگر طرف از. دارد اروپايي و صنعتي كشورهاي به نسبت تري نامطلوب ترافيك بيشتر، هاي بزرگراه

 .است ترافيك ايجاد در انساني عامل هاي مجموعه زير جمله از هم درترافيك آن
 .شود مي تشكيل »نقليه وسيله و راه انسان،«  عامل سه از وماهيتش تعريف به بنا ترافيك واقع در

 تقسـيم  »آمـوزش  و مقررات اجراي ترافيك، مهندسي« عمده بخش سه به را آن ترافيك، مديريت تبيين در نظران صاحب
 .اند كرده بندي



 تهران ترافيك تشديد در موثر پنهان عوامل

 ها چهارراه در دستفروشي .1
 زرد مجـالت  و روزنامـه  فروش اسپند، كردن دود فروشي، گل ماشين، شيشه كردن پاك همچون كاذبي مشاغل .2

 .هستند آن انجام به مشغول مهاجران عموما كه
 . شب در عروسك و روز طول در بار وانت يا دستي چرخ چرخ، سه موتورهاي با ميوه سيار فروشندگان .3
 معتاد افراد توسط عموما گري؛ تكدي .4
 شهري هاي تلويزيون طريق از متحرك تصاوير نمايش .5
 مقصر شناسايي منظور به خودرو موقعيت تغيير عدم و ترافيكي تصادفات .6
 تصادف وقوع محض به رانندگان مشاجره .7
 آنان توسط كارشناسي اظهارنظرهاي ارائه و تصادف وضعيت بررسي منظور به عبور حال در رانندگان توقف .8
 )خياباني هاي مزاحم(اجتماعي آسيبهاي .9

 .نظر مورد مقصد با مسافرين و شهروندان ناآشنايي .10
 .معابر در ها آن كمبود بسا چه و ها نشانه و عالئم نامفهومي .11
 پارك جاي كردن پيدا براي شهر مركزي نقاط در خصوص به مكرر هاي دورزدن و اي حاشيه كردنهاي پارك .12
 اوج و پرترافيـك  سـاعات  در هستند رانندگي اصول نخستين يادگيري حال در كه افرادي به ها آموزشگاه تعليم .13

 عصر و صبح ترافيك
 شهر كليدي هاي شريان و بزرگراها خصوص به معابر در فرسوده خودروهاي خصوص به خودروها فني نقص .14
 خريد مراكز مقابل در خودروها رديفه سه بعضا و دوبله هاي توقف .15
 معابر تاريكي و ها چراغ برق قطع انساني، عوامل توسط ها آن كنترل و راهنمايي هاي چراغ افزاري نرم اشكاالت .16
 پمـپ  مسـير  در طـوالني  هـاي  صف تشكيل شهر، مركزي محدوده در گاز هاي جايگاه و بنزين هاي پمپ وجود .17

 آن از ناشي ترافيك زدگي پس و معابر در بنزين هاي
 هـر  از تـردد  و شـكني  قانون هرگونه به محق را خود كه شهر معابر در سواران موتورسيكلت از برخي تردد نحوه .18

 .دانند مي ويژه خطوط جمله از مسيري
 
 
 

 ترافيك پيامدهاي

 هوا آلودگي .1
 شنيداري آلودگي .2
 تصادفات از ناشي جسماني صدمات .3
 رواني و عصبي رفتارهاي بروز .4
 شهروندان زمان رفتن هدر .5

 
 
 
 
 



 .پياده عابران و رانندگان توسط رانندگي و راهنمايي مقررات رعايت
 
 

 عابران به هايي توصيه

 .پيوندد مي وقوع به مقررات و قوانين نكردن رعايت دليل به رانندگي تصادفات اغلب .1
 رعايـت  به نيزموظف پياده عابران بلكه نيست رانندگان وظيفه تنها رانندگي و راهنمايي مقررات و قوانين رعايت .2

 .هستند آن
 در اغلـب .  دارنـد  حضـور  ترافيكـي  سـطوح  تمام در كه چرا ، ميكند ايفاء ترافيك در را حساسي نقش پياده عابر .3

 . ميرود شمار به فرد پذيرترين آسيب پياده عابر رانندگي تصادفات
 .كنيد استفاده دوچرخه از يا و كرده طي پياده را كوتاه مسيرهاي .4
 بـه  جـدي  طـور  بـه  نيز را پياده عابر سالمت ، كند مي ايجاد كه سنگيني ترافيك بر عالوه خيابان طول از عبور .5

 . اندازد مي خطر
 از اسـتاندارد  غيـر  هـاي  محـل  در ، هوايي پل يا و پياده عابر كشي خط ، زيرگذر از استفاده جاي به كه عابراني .6

 . هستند مقصر و ميدهند قرار جدي آسيب معرض در را خود واقع در ، ميكنند عبور خيابان عرض
 كـار  ايـن  بـه  ناچار اگر و كنيد خودداري رو سواره سطح در ويژه به شب در روي پياده از توانيد مي كه جايي تا .7

 . نكنيد استفاده تيره پوشش از شديد
 تضـمين  را جامعه امنيت و نظم تنها نه ، كودكان خصوصاً جامعه افراد تمام به ترافيك صحيح فرهنگ آموزش با .8

 كودكـان  ظرفيـت .  سازيم مي ايمن ترافيك از ناشي حوادث و مشكالت مقابل در را كودكانمان بلكه ، كنيم مي
 در كـه  را ديگـري  وقـايع  دليـل  همـين  به ، كنند فكر چيز چند به لحظه يك در توانند نمي آنها ، است محدود

 خيابـان  از عبـور  زمـان  در را خـود  كودكـان  است بهتر همين براي. گيرند مي ناديده را دهد مي روي اطرافشان
 . كرد آشنا شهري ترافيك با سالگي سه سن از تدريح به بايد را كودكان.  كنيد همراهي

 
  
 
 

 
 ترافيك كاهش در رانندگان نقش

 مـي  خالصه مورد 4 در نقش اين ، دارند عهده بر آن به مربوط مسايل و ترافيك معضل كاهش در را اصلي نقش رانندگان
 : شود

 رانندگي و راهنمايي مقررات رعايت .1
 رانندگي در ايمني رعايت .2
 نقليه وسيله بودن سالم از اطمينان .3
 نامناسب شرايط در رانندگي از پرهيز .4

 
   
 

 



 رانندگان به ها توصيه
 .كنيد استفاده شخصي خودروي از ضروري موارد در تنها .1
 پست يا تلفن طريق از را كارهايتان امكان صورت در كنيد سعي و بپرهيزيد غيرضروري شهري درون سفرهاي از .2

 .دهيد انجام
 جايگزين عمومي نقل و حمل وسايل نيست، شخصي خودروي از استفاده به نيازي كه شهري درون سفرهاي در .3

 .است خوبي
 .كنيد خاموش را خودرو موتور بندان، راه و قرمز چراغ پشت) دقيقه دو از بيش( طوالني توقف صورت در .4
 .نشود فراموش ايمني كمربند بستن .5
 امثـال  و هـا  مغـازه  ويترين به كردن نگاه ، پول شمردن ، روزنامه خواندن ، تنقالت خوردن از رانندگي هنگام در .6

 . دهد مي كاهش را ما العمل عكس سرعت كارها قبيل اين.  كنيد اجتناب آن
 هنگـام  در راننـدگي  ، عصـبانيت  و خشـم  هنگـام  در رانندگي ، خستگي و آلوگي خواب هنگام در رانندگي عدم .7

 هنگـام  در رانندگي ، استرس و عجله با توام رانندگي ، كننده گيج و آور خواب داروهاي مصرف و سرماخوردگي
 . گردان روان و مخدر مواد مصرف

 بـه  را خـودرو  ، پاسـخگويي  به ضرورت صورت در.  است خطرناكي كار رانندگي هنگام در همراه ازتلفن استفاده .8
 .بپردازيد گفتگو به سپس و كرده منتقل خيابان راست سمت اليه منتهي

 .دهد مي افزايش را تصادف احتمال و كند مي كم را راننده هوشياري ميزان رانندگي هنگام در كشيدن سيگار .9
 چرا كنيد پرهيز خودرو عقب و جلو ي شيشه روي بر تصاوير چسباندن يا عروسك مانند اشيايي كردن آويزان از .10

 .شود مي راننده كامل ديد مانع و كند مي ايجاد كور نقطه يك آنها از كدام هر كه
 سرنشـينان  بـا  كـردن  صـحبت  همچنـين  و ضـبط  راديـو  صداي كردن بلند ، خودرو در تلويزيون كردن نصب از .11

 .باشيد داشته رانندگي حين در بيشتري تمركز تا كنيد خودداري
 .نگذاريد آنها اختيار در را خودرو فرمان يا و نگيريد آغوش در را كودكان ، رانندگي هنگام در .12
 ايجـاد  عوامـل  تـرين  عمـده  ، چـپ  بـه  گـردش  و گـرفتن  سبقت ، تقدم حق رعايت عدم كه باشيد داشته توجه .13

 .است رانندگي تصادفات
 مـانور  قدرت بيشتر تعداد كردن سوار.  است شده طراحي نفر دو نشستن براي سواري خودروهاي جلوي قسمت .14

 .سازد مي خارج عادي وضعيت از را خودرو حركت و كند مي كم را راننده
 اند، شده طراحي شهروندان مال و جان از حفاظت و شهر در حركت كردن روان براي رانندگي و راهنمايي عاليم .15

 . كنيد توجه آنها به دقت به
 بندان راه و حركت كندي اصلي عوامل از يكي ، دوبله صورت به يا و مجاز غير هاي مكان در خودرو كردن پارك .16

 . است
 ، ميكننـد  عرضه را خود اجناس بزرگراهها ي حاشيه در مجاز غير طور به كه فروشندگاني از خريد براي هيچگاه .17

 .نكنيد توقف
 نزديك هنگام به ، هستند خطر با مواجهه در دهنده هشدار نوعي ، شهر معابر سطح در شده نصب سرعتگيرهاي .18

 .بكاهيد خود سرعت از حتماً آنها به شدن
 .نيست خداحافظي يا سالم ، عصبانيت ادب، ابراز براي مناسبي وسيله بوق.  كنيد خودداري بيجا زدن بوق از .19
 دهند مي نشان را احتياط لزوم يا و حركت مجاز ي محدوده ، بزرگراهها و ها خيابان در شده نصب ميخهاي گل .20

 .نگيريد ناديده را آنها ،
 موتـور  كـردن  روشن از پس است بهتر و نيست آن كردن كار جا در به نيازي نقليه وسيله موتور شدن گرم براي .21

 .كنيد حركت آرامي به



 .باشيد مسلط خود اعصاب بر ، تصادفات و سنگين هاي راهبندان در .22
 زمـان  در حتمـاً  ، داريد مشكل خود ديد در اگر ، بخوانيد متري 20 فاصله از را خودروها شماره بتوانيد بايد شما .23

 .كنيد استفاده عينك از رانندگي
 ابعـاد  مهـار  و آتش كردن خاموش منظور به ، تأييد مورد نشاني آتش كپسول دستگاه يك خودرو داخل هميشه .24

 .باشيد داشته آن
 رفـتن  هدر معني به اين و دهد مي افزايش درصد50 تا را سوخت مصرف ميزان ناگهاني ترمزهاي و زياد سرعت .25

 .است هوا آلودگي افزايش و سوخت
 و مطمـئن  سـرعت  با رانندگي هنگام در و كرده انتخاب را ترافيك كم و كوتاه مسيرهاي مقصد، به رسيدن براي .26

 .كنيد حركت يكنواخت
 بيشـتر  مواقـع  ديگـر  بـه  نسبت بنزين مصرف حركت آغاز در زيرا كنيد خودداري حركت شروع در زياد شتاب از .27

 .است
 .كنيد استفاده خودرو تهويه دريچه از ها شيشه كشيدن پايين جاي به حركت هنگام در االمكان حتي .28
 .باشيد داشته سبقت قصد آنكه مگر ، كنيد رانندگي راست سمت از همواره بزرگراهها در رانندگي هنگام .29
 در و كنـد  كنتـرل  را اتومبيل عادي غير شرايط در نتواند راننده شود مي باعث مجاز غير هاي سرعت با رانندگي .30

 .افتد مي اتفاق ناگواري حوادث نتيجه
 تـري  مطمـئن   سفر تا كنيد رانندگي خطوط بين در و يكنواخت طور به ، شتابان حركت از پرهيز با كنيد سعي .31

 . باشيد داشته
 .بگذاريد احترام آنها حقوق به پياده عابر كشي خط از قبل توقف با .32
 .است آن استاندارد كاركرد كيلومتر بلكه نيست ظاهري تغييرات موتور روغن تعويض مبناي .33
 .كارگيريد به ، كننده توليد كارخانه استاندارد با مطابق ، ها الستيك باد كردن ميزان در را دقت حداكثر .34
 اتومبيل بار مقدار با ها الستيك باد كنيد سعي و باشيد داشته كافي توجه خود اتومبيل بار به آن تنظيم هنگام. .35

 .باشد متناسب
 موتـور  سـوخت  مصـرف  رسـاندن  حداقل به براي راه ترين آسان اين كنيد تنظيم همواره را خود خودروي موتور .36

 معنـاي  بـه  ايـن  و كرد خواهد مصرف بنزين كمتر درصد9 باشد شده تنظيم خوب آن موتور كه خودرويي. است
 .است درصد9 ميزان به آالينده مواد كمتر انتشار

 .كنيد پيشگيري احتمالي تصادفات و بندان راه ايجاد از رانندگي و راهنمائي مقررات رعايت با .37
 حتـي  آن داشـتن  نگـه  روشـن  از موتور مجدد كردن روشن كه چرا نگذاريد، روشن دليل بدون را خود خودروي .38

 .كند مي مصرف كمتري بنزين كوتاه مدت براي
 اضافي بار كيلوگرم 45 هر ازاي به ديگر عبارت به. كنيد خودداري اتومبيل با غيرضروري سنگين وسايل حمل از .39

 .شود مي بيشتر سوخت مصرف درصد1 معادل خودرو در
 شـدن  آلوده از و جويي صرفه روز در بنزين زيادي مقدار كند حمل بيشتر مسافر يك فقط روز در ماشين هر اگر .40

 .  شد خواهد جلوگيري ها آالينده وساير 2CO گاز توسط هوا
 
 
 
 
 
 
 



 شهري تردد امر در كشورها ساير موفق هاي تجربه از گيري بهره

 گـاهي  پـذيرفت  بايد ولي ، برسد نظر به افتاده پا پيش و سطحي بسيار ابتدا در شايد ، سواري دوچرخه فرهنگ ترويج     
 تـرويج  دليـل  بـه ، دارد هـوا  آلـودگي  كـاهش  بر كه اثري جز به امر اين.  دارند ما زندگي بر باورنكردني تأثيري ، هم ناچيز امور

 .  است موثر نيز اجتماعي روابط تسهيل در ، خرج كم همگاني ورزش
 
 
 
 

 شهري نقل و حمل ناوگان  توسعه

 ايـن  ، گيـرد  مـي  صـورت  عمومي نقليه وسايل توسط كالنشهر يك عنوان به تهران در شهري نقل و حمل درصد 25 فقط
 بـه  شـهرداري  ، اصفهان شهر كالن در مثال ، خورد مي چشم به بيشتر قضيه اين توريستي استانهاي در است، ناچيز بسيار رقم

 BRT بـه  موسـوم  تنـدرو  هـاي  اتوبوس سامانه ، است شهر در عمومي نقل و حمل ناوگان توسعه براي جديد ظرفيتهاي دنبال
 و كامل اي شبكه صورت به تواند مي كه است تراموا به نسبت خصوص به عمومي نقل و حمل هاي سيستم ترين اقتصادي از يكي

 زيـادي  زمـان  كـه  ايـن  وجود با ،. كند جا جابه مترو ظرفيت حد تا ديگر نقطه به اي نقطه از را مسافران باال كيفيت و سرعت با
 از سيسـتم  ايـن  كـه  شـده  مشـخص  نيـز  عمل در ، گذرد نمي دنيا در تندرو هاي اتوبوس سامانه سازي  پياده از  سال 8 يعني

  اصـفهان  شـهر  سطح نقطه 5 در اصفهان شهرداري.است برخوردار شهري نقل و حمل ساختار در تغيير ايجاد در بااليي ظرفيت
 انـدازي  راه سيسـتم  ايـن  جمهـوري  ميـدان  و ،كاوه جي سيد، مسجد قائميه، در بندي الويت صورت بهBRT  اندازي راه جهت

 شود فراهم جامعه نياز با متناسب ، عمومي نقل و حمل وسايل ساير و تاكسي ، اتوبوس ،)  مترو(  شهري قطار اگر.  كرد خواهد
 اش شخصـي  اتومبيـل  زده دود قفـس  در را خـود  كه شد نخواهد راضي كس هيچ ، گيرد قرار مردم اختيار در آسان و سريع و

 .كند مسافرت اضطراب در پيوسته و باشد خطر معرض در همواره ، كند گرفتار
 
 
 
 

 مردم بين ترافيك فرهنگ درست ترويج و آموزش

 عال به توجه ، راهنمايي هاي چراغ خرابي يا تصادف چون تي مشكال بروز زمان در مناسب رفتار اصولي، و صحيح رانندگي
 از اسـتفاده  بـا  شـهري  ضـروري  غيـر  سفرهاي از كاهش شهري، نقل و حمل وسايل به دادن اولويت آن، رعايت و راهنمايي ئم

 .باشند مي زمينه اين در اقناعي هاي آموزش نيازمند شهروندان كه است مواردي از...  و تكنولوژيك امكانات
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 گيري نتيجه
 بـا  فرهنـگ  عناصـر  سـاير  ماننـد  شهروندي فرهنگ است، اجتماعي ضرورت يك حاضر عصر در شهروندي فرهنگ مطالعه

 ايـن  بر متكي شهروندي فرهنگ  تئورهاي. گردد بررسي بايد شده محول آن بر كه اجتماعي وظيفه يا موقعيت،كاركرد به توجه
 .است "سياسي و تكنولوژي،حقوقي فرهنگي، اجتماعي،" سازي بستر از ناشي و است پويا مفهوم يك شهروندي كه است

 كالنشـهرها  شهروندان ، ما همه ، روز هر. است آمده در بحران صورت به تهران در  امروزه نقل و حمل و ترافيك مشكالت
.  دهيم مي هدر را خود وسرمايه انرژي و وقت و ، شويم مي گرفتار و شده قفل هاي خيابان در قبل روز زا بيش تهران باالخص

 هـا  راه آزاد و اتوبـان  سـاخت  بـه  اقـدام  شهر در ترافيك مهندسان و طراحان ترافيك و نقل و حمل مشكالت از جلوگيري براي
 شـده  كاسـته  تهـران  ترافيك حجم از آيا ؟ است نقل و حمل و ترافيك مشكل حل راه تهران در اتوبان ساخت آيا اما.  اند كرده
 اساسـي  مشـكالت  از يكي نقل و حمل با ارتباط در سازي فرهنگ كه يافتيم دست نتيجه اين به شده انجام بررسي طي ؟ است

 . است ترافيك
 مسـائل  از مهم بعد يك شهروندان رانندگي غلط فرهنگ و شهروندان بين در عمومي نقليه وسايل از استفاده فرهنگ نبود

 همچنـين . اسـت  مسـائل  از ديگر يكي هم آن استاندارهاي طبق ها اتوبان ساخت همچنين. است شهري نقل و حمل و ترافيك
 همچنـين  و شـهر  شلوغي ساعات در ها آن سنگين هاي ترافيك و ها ماشين مرور و عبور از ناشي صوتي آلودگي و هوا آلودگي

  .است شده آن اطراف ساكنيني براي مشكالت و ناراحتي بروز باعث زمستان فصل در
فرهنگ شهروندي به نوعي برخورد مردم ساكن در شهر، نحوه استفاده از امكانات، تجهيزات  سيستم حمـل ونقـل باعـث     

كاسته شدن حوادث و كمترشدن مشكالت حمل ونقل شهري مي شود. شهروندان آگاه و فهميده شهر خود مي توانند بنحـوي  
. رابطه مستقيم اخالق شهروندي با فرهنگ حمل ونقل شـهري آنجـايي   از امكانات بهره برند كه بهترين نتيجه را به دنبال دارد

شهري رخ مي نمايد كه با وجود كمبود امكانات نيز بدنبال كاهش مشكالت شهري باشند و به وسيله مشاركت مردمي مي توان 
ن به توسعه فرهنگـي و  مقاوم در برابر بحران هاي مختلف به وجود آورد. با ارتقاي سطح كيفيت آموزش هاي شهروندي مي توا

 توسعه پايدار رسيد. شهر بي عيب، يافتني نيست! بلكه ساختني است.  
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