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توسعه معابر درون شهری؛
راهحل یا تشدید مشکل تراکم ترافیک
علی سلطانی ،1زهرا بحرانی فرد
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چکیده

از صفحه 35تا48

تاريخ دريافت90/2/21:تاريخ پذيرش90/5/6:

S
f

همه س��اله معابر درون ش��هری بس��یاری با صرف هزینههای گزاف ،در شهرهای مختلف دنیا احداث

o
e

یا تعریض میش��وند ،به این امید که بتوانند در بهبود معضل ترافیک نقش مؤثری ایفا کنند .اما تجربه
نشان داده است که افزایش ظرفیت معابر نه تنها معضل ترافیک را التیام نمیبخشد ،بلکه پس از مدتی،

خود نیز جزئی از مشکل میشود .ترافیک زایشی پدیدهای است که در اثر گسترش معابر درونشهری،

v
i
h

کاهش هزینههای س��فر و تش��ویق آنها به س��فر ایجاد و به مفهوم ترافیک انتقالی ،ترافیک القایی و
تقاضای پنهان (تقاضای افزایش) را در بردارد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی و مطالعه نقش توسعه معابر درونشهری در راهحل یا تشدید معضل

تراکم ترافیک شهری است.

c
r

نتایج این مطالعه نش��ان میدهد که به دلیل اثر ترافیک زایش��ی ،تعریض و توس��عه معابر درونشهری

A

ی��ک راه موقت��ی اس��ت که نتیجه موقتی را هم دربردارد و پ��س از مدتی دوباره وضعیت به حالت اول

خ��ود بازمیگ��ردد .بنابراین با اس��تفاده از راهحلهای کنترلی از جمله وضع ع��وارض بر روی معابر

درونشهری ،مقررات کنترل خودروها ،وضع قوانین منطقهبندی و ...از ازدحام در شهرها کاسته شود.
کلید واژهها:

ترافیک زایشی /تقاضای پنهان /تعریض معابر  /معابر درونشهری  /تراکم ترافیک

 1دکترای شهرسازی ،رئیس دانشکده هنر ومعماری و استادیار بخش شهرسازی دانشگاه شیراز
 2دانشجوی کارشناسی مهندسی شهرسازی دانشگاه شیراز z.bahranifard@yahoo.com
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مقدمه

از زمان اختراع خودرو تا به امروز ،هر روز تعداد بیشتری از آن وارد خیابانهای ش��هرها

ش��ده و در نتیجه آن روز به روز ترافیک بیش��تر از قبل میش��ود .امروزه خیابانهای پرتراکم با

صف خودروهای به هم چس��بیده که بیشتر به پارکینگ مواج ش��بیه است ،چهره اصلی کالن

ش��هرها را در ذهن تداعی میکند .در بس��یاری از موارد ،تالش بر این بوده اس��ت تا با توسعه

D
I

معابر ،وضعیت ترافیک بهبود بخشیده شود اما این راهحلها با موفقیت کمی همراه بوده است.

در این مقاله ،ابتدا به بررس��ی علت این پدیده و س��پس پیامدهای آن میپردازیم و در بخش

S
f

پایانی راهحلهای جایگزین مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

پیشینه مطالعه

o
e

ش��هردار وقت نیویورک در س��ال  ،1942رابرت موزز ،به هنگام بازبینی جریان ترافیک در

بزرگراههایی که طی دهه  1930پیرامون نیویورک ساخته شده بود ،متوجه پدیدهای شد که در

v
i
h

تناقض با هدف ساخت بزرگراهها بود .وی مشاهده کرد که تنها با گذشت سه سال از احداث

این بزرگراهها ،آنها گرفتار مش��کالت بیشتری در زمینه ترافیک نس��بت به گذشته شدهاند .به
دنبال بررسیهای وی ،مشخص شد که در نقاط دیگر دنیا نیز مشکالت مشابهی وجود دارد .به

c
r

طوری که لیمینگ 1درسال  1969نتایج بررسیهای  40ساله اش (  1924تا  )1964در این رابطه
را در کتابی منتشر کرد .در سال  1989انجمن دولتی کالیفرنیای جنوبی ،پس از تحقیقات بسیار،
به این نتیجه رس��ید که اقداماتی همچون اضافه کردن مس��یرهای جدید یا حتی دو طبقه کردن

A

معابر درون ش��هری ،تأثیری جز یک اثر زیباییش��ناختی بر شهرها و مشکالت ترافیک نداشته

اس��ت (دواني .)2000 ،بر اساس مطالعات دولت بریتانیا ،افزایش ظرفیت معابر درون شهری

تنها موجب تشویق مردم به رانندگی بیشتر شده و در کوتاه مدت ،نیمی از صرفهجوییهایی

که در اثر س��اختن معابر درون ش��هری جدید در مدت زمان س��فر ایجاد شده ،از بین میرود و

انتظار میرود این صرفهجوییها به مرور زمان کام ً
ال ناپدید شود .دولت بریتانیا با اعتراف به
1 .leeming
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این حقیقت که با س��اخت معابر درون ش��هری جدید ،نمیتوان مشکل ترافیک را به طور کلی
حل کرد ،به کاهش قابل توجه در تخصیص بودجه ساخت معابر شهری جدید پرداخت (دي

اف تي.)2005 ،

بر اس��اس تحقیقی که به تازگی در دانش��گاه برکلی کالیفرنیا صورت گرفته  ،در  30شهرستان

ایالت کالیفرنیا و در بازه زمانی س��الهای  1973تا  ،1990ترافیک به میزان  9درصد به ازای

D
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هر  10درصد افزایش در ظرفیت معابر درون شهری ،افزایش یافته است .در حدود  60تا 90
درصد ظرفیت معابر جدید تنها ظرف پنج سال اول پر میشود (هانسن .)1997 ،مجموع سفر

S
f

با وس��ایل نقلیه ش��خصی به ازای هر دو تا س��ه درصد افزایش در طول بزرگراهها ،یک درصد

افزایش مییابد (كيتامورا.)1991 ،

س��ئوالی که پیش میآید این اس��ت که علت واقعی این پدیده چیس��ت .چرا باید با توسعه و

o
e

تعریض شبکه معابر ،علیرغم محاسبههایی که قبل از ساخت انجام میشود ،با تراکم ترافیکی

روبهرو ش��وند .مهندس��ان ترافیک ،اغلب ترافیک را به یک س��یال تش��بیه میکنند که مقدار

v
i
h

مش��خصی از آن در ش��بکه معابر جریان دارد ،اما در واقع ترافیک بیشتر ش��بیه گاز است و آن
قدر بسط مییابد تا تمام فضای موجود را پر کند .به همین علت است که گفته میشود ترافیک

به سمت حفظ تعادل 1میل دارد .در ابتدا ،ازدحام و شلوغی به حدی میرسد که رشد سفرهای

c
r

شهری را محدود کرده و بسیاری از خودروها در ترافیک محبوس میشوند .در چنین حالتی،
اگر ظرفیت معابر درون شهری افزایش یابد،حجم سفر نیز بیشتر میشود تا جایی که ازدحام

دوباره به حدی میرسد که رشد بعدی ترافیک را محدود میکند.

A

ریشه این امر را میتوان در پدیده ای به نام "ترافیک زایشی "2دانست .نادیده گرفتن مقوله

ترافیک زایش��ی موجب تحقق نیافتن پیشبینیها در ترافیک آتی اس��ت .در بسیاری از موارد
ب��رای پیشبینی رش��د ترافیک تنها بعض��ی از متغیرهای اولیه همانند رش��د مالکیت خودرو،
معیاره��ای اقتصادی و ...وارد میش��ود ولی جمعیت اضافی ک��ه در اثر کاهش ازدحام به این

1 . Equilibrium
2 . Generated Traffic
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مس��یرها روی میآورند ،نادیده گرفته میشود .مدلهای رایانهای پیشبینی تولید سفراستفاده
میشود که ترافیک زایشی را در نظر نمیگیرند.

ترافیک زایشی چیست؟

وقتی ظرفیت یک مسیر افزایش مییابد ،ازدحام کاهش یافته و در نتیجه زمان و هزینه سفر
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نیز کمتر میش��ود .در این زمان اس��ت که تعداد س��فرهایی که در آن مس��یر انجام میشوند در

قالب س��ه نوع س��فر ،افزایش مییابد .ترافیک زایشی در بردارنده  3بخش "ترافیک انتقالی،"1

S
f

"سفرهای القایی "2و "تقاضای پنهان "3است.

 .1ترافیک انتقالی که سفرهای اضافی وسایل نقلیه را در یک مسیر ،به هنگام تعریض آن ،شامل
میشود و ممکن است شامل انتقال در زمان سفر ،مسیر ،نوع وسیله نقلیه ،مقصد سفر باشد.

o
e

 .2ترافیک القایی که به معنی افزایش در طول مسیر طی شده توسط وسیله نقلیه و در نتیجه
ی گسترش معابر درون شهری است.

iv

 .3تقاضای پنهان که در واقع س��فرهای تش��ویقی است که درنتیجه بهبود شرایط سفر ایجاد
میشود (ليتمن.)2009 ،4

h
c

در واق��ع میت��وان گف��ت که ترافیک القایی جزو اثراتی اس��ت که پ��س از مدت کوتاهی از

توس��عه معبر ایجاد میش��ود اما تقاضای پنهان نیازمند مدت زمان بیشتری برای ش��کلگیری
است (لي.)1999 ،5

r
A

1 . Shifted Traffic
2 . Induced Traffic
3 . Latent demand
4. Litman
5. Lee
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نمودار  :1چگونگی شکل گیری ترافیک زایشی

o
e

در واقع ترافیک زایشی جلوهای از قانون «عرضه و تقاضا» است .زمانی که عرضه یک کاال

افزایش مییابد ،قیمت آن نیز کاهش مییابد و در اثر کاهش هزینه ،مصرف بیشتر میش��ود.
در مورد ترافیک نیز این قانون صدق میکند به این صورت که ،در ابتدا هزینه و میزان سفر و

v
i
h

تقاضا به ترتیب  V ،Pو  Dهستند .اما وقتی در اثر توسعه معبر ،هزینه ها کاهش مییابد و به
 Pمیرس��د ،میزان س��فر نیز به´ Vخواهد رسید .بدین ترتیب ،چنانچه هزینه استفاده از مسیر

برای مدتی طوالنی به همان میزان  Pباقی بماند ،میزان تقاضا نیز به سمت  Dرفته و در نتیجه

c
r

میزان سفر نیز به  Vمیرسد .در این حالت است که بر اثر افزایش ازدحام در مسیر ،هزینه ها

دوباره افزایش یافته و به  Pباز میگردد و در کوتاه مدت میزان سفر نیز به ´ Vمیرسد .اما در

نهایت و در طوالنی مدت ،دوباره به  Vباز میگردد (لي.)1999 ،
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نمودار  :2منحنی عرضه -تقاضا (لی)1999 ،

o
e

توسعه معابر درون شهری سبب میشود تا ضمن عرضه فضای بیشتر برای رانندگی ،هزینه

س��فر کاهش یابد و این امر مش��وق استفاده بیشتر از وسایل نقلیه است .تحقیقات نشان داده

v
i
h

اند که االستیسیته 1تقاضای ترافیک در ارتباط با تعریض معابر درون شهری ،بین  0و 1است،

در واق��ع ی��ک درصد افزایش در ظرفیت معبر منجر به کمتر از یک درصد افزایش در تقاضای
سفر میشود .این افزایش همانطور که قب ً
ال هم گفته شد ،میتواند نتیجه ترافیک انتقالی باشد

c
r

که مربوط به سفر مردمی است که به واسطه بازگشایی مسیر جدید یا تعریض یک معبر ،مسیر

خود را تغییر میدهند تا از مسیر جدیدتر ،خلوتتر و راحتتر استفاده کنند .یا کسانی که قب ً
ال

A

برای گرفتار نش��دن در س��اعات اوج ترافیک ،زودتر از زمان الزم از مبدا خارج میشدند ،اما

اکنون با خلوت ش��دن مس��یر ،زمان خروجش��ان را به زمان دلخواه تغییر میدهند .حتی ممکن

اس��ت ش��هروندان ،سفرهای غیر ضروری را که قب ً
ال به دلیل وجود ازدحام از آنها صرف نظر
میکردند ،با خلوت ش��دن معبر ش��هری دوباره از سر گیرند و بدین ترتیب در فراوانی سفر نیز
تغییر رخ دهد.

بخش دیگری از این ترافیک مربوط به س��فرهای القایی اس��ت .مردم به دلیل وجود مس��یر
1 . Elasticity
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جدی��د و امکان س��رعت حرکت باالتر ،مکان دورتری را ب��رای کار و زندگی انتخاب میکنند
که در نهایت منجر به افزایش میزان مس��افت طی ش��ده ( کیلومتراژ ) به ازای هر وس��یله نقلیه

میشود .با وجود ترافیک القایی ،تالش برای رفع معضل ترافیک با ساخت معابر درون شهری
جدید ،مانند مقابله با چاقی با ش��ل کردن کمربند اس��ت یا این که برای کودک در حال رش��د،

کفش بزرگتر خریداری شود .در نتیجه این اقدام ،مردم تمایل بیشتری پیدا میکنند تا دورتر

D
I

از محل کار خود زندگی کنند تا از این طریق بتوانند از ش��لوغی و ازدحام مرکز ش��هرها دور

باش��ند .به مرور زمان ،افراد بیشتری به این نوع تصمیمها روی میآورند و در نتیجه مس��یر

S
f

س��فرهای حومهای به ش��هر و برعکس ،مانند بخش داخلی ش��هر گرفتار ازدحام شده و حومه

نشینان دوباره خواستار افزایش تعداد مسیرهای عبوری میشوند و بدین ترتیب این چرخه،
تکرار میشود (دواني.)2000 ،

o
e

v
i
h

c
r

A

نمودار  :3چرخه ترافیک زایشی
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عالوه بر آن ،اغلب معابر درون شهری با تقاضای پنهان سفر مواجهاند ،اگر ازدحام در این

معابر کاهش یابد ،ظرفیت توس��ط افرادی پر میش��ود که به رانندگی در این مس��یرها ترغیب

ش��دهاند .این افراد میتوانند کس��انی باشند که پیشتر ،از گزینههای دیگر همانند حمل و نقل

عمومی استفاده میکردهاند ،اما اکنون به دلیل سهولت رانندگی به سمت استفاده از خودروهای
ش��خصی روی آوردهاند یا کس��انی که به واس��طه توس��عههای پیرامون معابر درون شهری در

D
I

مجاورت این معابر ساکن شده و از آنها برای تردد استفاده میکنند.

S
f

پیامدهای تعریض یا ساختن معابر شهری جدید

پروژههای ترافیکی همانند بس��یاری از پدیدههای ش��هری داری اثرات کوتاه مدت و بلند

م��دت متفاوت��ی هس��تند .این پروژهها عالوه ب��ر اثرگذاری بر ترافیک ،ممکن اس��ت موجب

o
e

پیامدهای زیس��ت محیطی ،تأثیر بر الگوی کاربری زمین و روند توس��عه شهر شوند .به عالوه،

هزینههای مالی این پروژهها ،عامل مهمی در ارزیابی اقتصادی میزان س��ودمندی آنهاس��ت.

v
i
h

چنان که پیشتر گفته شد ،ایجاد مسیرهای عبوری در کوتاه مدت میتواند موجب کاهش زمان
سفر ،هزینه مصرفکنندگان ،تشویق به سفر بیشتر و پیدایش تقاضای القایی 1و تقاضای پنهان

شود .اما اثرات این پروژه ها ،محدود به ترافیک زایشی نمیشود .در واقع ،این پروژههای پر

c
r

هزینه که به منظور کاهش هزینهها اجرا میشوند ،هزینههای دیگری را بر شهر تحمیل میکند.

به طور کلی ،هنگامی که یک س��فر بر روی یک مس��یر انجام میشود یک هزینه عمومی  2را در

بردارد که شامل هزینه واقعی( 3هزینههایی که مستقیم ًا توسط استفاده کننده پرداخت میشوند؛

A

مانند هزینه سوخت و عوارض راهداری) و "هزینه فرصت "4در بردارد .وقتی ازدحام کاهش
مییابد ،هزینه سفر و در نتیجه هزینه عمومی کاهش مییابد و این تغییر در میزان هزینه ،خود
1. Induced Demand
2. Generalized cost
3. Out-of-Pocket cost
4. Opportunity Cost

هزینه فرصت :هزینه زمانی است که صرف سفر می شود و عموم ًا از ضرب زمان سفر در ارزش زمان به دست میآید.
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منجر به انجام س��فر بیشتر ،ش��لوغ ش��دن دوباره معابر و تحمیل هزینه مجدد برای تعریض

مسیر ،میشود.

از دیگر اثرات بلند مدت پروژههای توس��عه معابر ،ایجاد الگوی کاربری زمین وابس��ته به

خودرو است .در طول زمان ،سیستم حمل و نقل و الگوی کاربری زمین بیشتر به خودرو وابسته

میشوند .بنابراین ،مردم برای اینکه بتوانند به یک سطح خاص از کاال و خدمات دست یابند،

D
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مجبور به رانندگی بیشتر میش��وند (لي .)1999 ،تعریض معابر درون ش��هری موجب خزیدن
ش��هر به س��مت حومهها ش��ده و افزایش سفر و وابس��تگی به خودرو را در پی دارد .خانهها و

S
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فروش��گاههای جدیدی که در امتداد مس��یرهای تازه توسعه یافته احداث میشوند ،رانندگان
بیشتری را به س��مت این نواحی میکش��اند .دیوید برنستین ،1استاد دانشگاه پرینستون معتقد

اس��ت «اگ��ر یک معبر را تعریض کنی��د ،در واقع یک مکان را برای س��فر و زندگی جذابتر

o
e

میکنید ».یکی از موضوعات مهم در ارتباط با تعریض معابر درون شهری و ترافیک زایشی،

دامن��ه تأثیر معابر درون ش��هری ب��ر روی الگوی کاربری زمین اس��ت .افزایش ظرفیت معابر

v
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شهری ،نواحی کم تراکم از نظر جمعیتی مانند نواحی حاشیه ای شهر ها را به گسترش نواری

ش��کل و اقتصاد جادهای تش��ویق میکند (تش��ویق به خزش ش��هر) که نتیجه آن تحمیل هزینه

اضافی به جامعه اس��ت (ليتمن ).2009 ،افزایش گنجایش ش��بکه معابر ممکن اس��ت اثرات

c
r

طوالنی مدتی بر روی مالکیت خودروهای خانوارها ،محالت مس��کونی و انتخاب محل کار

افراد داش��ته باش��د .افزایش دسترس��ی به نواحی پیرامون ش��هرها همراه با گسترش خدمات،

ممکن است باعث گسترش جغرافیایی یک شهر شده و در نهایت الگوی جدیدی از سفر را

A

در ناحیه ش��هری ش��کل بدهد (كيتامورا .)1991 ،براساس شواهد ،حتی در نواحی با رشد کم

و مش��کالت ترافیکی کمتر ،افزایش ظرفیت معابر درون ش��هری ،توس��عه حومهای شهر را به

میزان  15 -25درصد افزایش داده است.

1. David Bernstein
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مقابله با ترافیک زایشی

مش��اهدات نش��ان داده که تقاضای افزایش یافته میتواند روند معکوس را نیز طی کند؛ در

حالی که افزایش ظرفیت معابر ،درون شهری میتواند منجر به تشویق مردم به رانندگی بیشتر

و در نتیجه افزایش تقاضا شود؛ کاهش ظرفیت معابر درون شهری نیز میتواند از جذابیت آن
ها کاسته و به علت افزایش هزینه سفر ،تقاضا را کاهش دهد .این حالت را میتوان در برخی
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مطالعات مربوط به زمان بس��تن پلها برای تعمیرات یا پروژههای بازس��ازی جادهها ،مشاهده

کرد .براس��اس این مطالعات ،ترافیک کلی با در نظر گرفتن بس��ته بودن معبر ش��هری اصلی یا
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پل ،در مس��یرهای جایگزین کاهش مییابد (ليتمن .)2009 ،در این مواقع ،ممکن اس��ت مردم

س��فرهای اضافی را از برنامه خود حذف کرده یا در برنامه زمانی ،س��فرها را به زمانهای کم

o
e

ازدحام تر موکول کنند .همچنین ممکن اس��ت برخی افراد به س��مت استفاده از وسایل حمل

و نقل عمومی روی بیاورند .مش��اهداتی از این دس��ت به خوبی میتوانند در کنترل ترافیک و

برنامهریزیهای مربوط به آن راهگشا باشند .در حال حاضر ،با وجود محاسبات نادرستی که

v
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در پروژهها صورت میگیرد و به علت نادیده گرفتن ترافیک زایش��ی  ،منافع اقتصادی حاصل
از تعریض معابر درون شهری یا ایجاد معابر شهری جدید بزرگتر جلوه میکند ،در حالی که

اگر ترافیک زایشی و تقاضای افزایش یافته نیز در محاسبات وارد شوند ،مشاهده میشود که

c
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این پروژهها از صرفه اقتصادی کمی برخوردارند .در اصل در این نوع پروژهها ،هزینه اصلی
بر دوش دولت یا بخش مسئول است و تا زمانی که مردم از هزینه واقعی محافظت شوند ،دائم ًا
با تعریض یک مس��یر ،فراوانی ،طول مس��یر طی شده و نوع وسیله نقلیه خود را تغییر میدهند

A

تا باالخره ظرفیت جدید هم پر ش��ود .در چنین حالتی ،فقط اگر اس��تفاده کنندگان هزینه کاملی
را که اس��تفاده از خودروهایش��ان بر جامعه تحمیل میکند را پرداخت کنند ،میتوان مطمئن

ش��د که افزایش ظرفیت معابر درون ش��هری و تردد وس��ایل نقلیه اضافه ،نتیجه مثبت داشته و
س��ود خالصی را به دنبال دارد .در واقع برنامهریزان حمل و نقل ،باید راهبردهای متفاوت را

با هم ترکیب کنند تا هزینههای خارجی افزایش نیابد .این راهبردها نمیتوانند منفردانه تمام
مشکالت حمل و نقل را حل کنند ،بلکه مجموعهای از آنها با هزینههای اجرایی کمتر و سود
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نهایی باالتر نیاز است (گودوين.)1997 ،

راهبردها و سیاستهای زیر میتوانند در کمتر کردن میزان ترافیک زایشی مؤثر باشند:

 éقیمتگذاری جادهها :در این حالت هرکدام از اس��تفادهکنندگان مبلغی را به عنوان هزینه
اس��تفاده از ش��رایط کم ازدحام پرداخت میکنند .این شرایط ممکن است محرکی باشد تا

مردم س��فرهای طوالنی مدت و اضافی خود را کمتر کنند یا این که به اس��تفاده از حمل و
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نقل عمومی روی بیاورند.

 éافزایش هزینه پارکینگ و یا کاهش تعداد جای پارک.

S
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 éوضع مقررات س��ختگیرانه درباره معاینه فنی خودروها و جلوگیری از تردد خودروهای
معیوب ،در جهت کنترل میزان آلودگی تولیدی خودروها.

 éمقررات سختگیرانهتر و نیز افزایش هزینه برای دریافت گواهینامه رانندگی خودروهای
شخصی.

o
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 éمدیریت کاربری زمین و وضع مقررات منطقه بندی که هم دسترس��ی را به نزدیک کردن

v
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مقاصد متداول افزایش دهد و هم از خزش شهر به نواحی حاشیهای جلوگیری کند.

 éبرنامه کاهش سفرهای حومهای که میتواند یک چارچوب کاری برای تشویق حومهنشینان

به رانندگی کمتر و اتکای بیشتر به گزینههای جایگزین س��فر باش��د (ليتمن .)2009 ،در

c
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امت��داد مق��ررات محدود کننده الزم اس��ت تا گزینههای جایگزین در اختیار ش��هروندان

ق��رار گیرد .در واقع س��رمایهگذاری بر روی گزینهه��ای جایگزین به منزله ارزش دادن به
ش��هروندان اس��ت .افزایش گزینههای رفت و آمد به نوعی تالش در جهت دستیابی به

A

عدال��ت اجتماع��ی اس��ت ،زیرا در این صورت منافع حاصل به طور مس��اوی میان افراد
جامعه تقسیم میشود؛ چه آنهایی که شرایط استفاده از خودروهای شخصی را دارند و

چه قشر آسیبپذیر جامعه که اغلب بر گزینههای جایگزین تکیه میکنند.

مثالهایی از گزینههای جایگزین میتواند شامل موارد زیر باشد:

 éایجاد سیس��تم حمل و نقل سریعالس��یر خصوص ًا برای س��فرهای طوالنی مدت .در این

حال��ت با س��رمایهگذاری بر روی اتوبوسهای بزرگت��ر و کارآمدتر و ارائه خدمات بهتر
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میتوان به رقابت با گزینه رانندگی با خودروهای شخصی پرداخت و مسافران بیشتری

را به سوی استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی ترغیب کرد.

 éایجاد مس��یرهای امن و جذاب برای پیادهروی و دوچرخهس��واری؛ مطالعات نشان داده
ک��ه بیش از یک چهارم س��فرهای خودرویی ،کمتر از س��ه کیلومتر ب��وده و بنابراین قابل

جایگزینی با دوچرخهسواری یا پیادهروی میباشند.
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 éاجرای طرح «س��فر س��بز» برای کارکنان ادارات ؛ در این طرح کارفرمایان میتوانند با

سیاس��ت تش��ویقی کارکنان را به اس��تفاده از خودروهای اشتراکی تش��ویق کنند (دواني،

.)2000

نتیجهگیری

S
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o
e

ترافیک زایشی پدیدهای است که در اثر گسترش معابر درونشهری ،کاهش هزینههای سفر

و تش��ویق آنها به س��فر ایجاد و س��ه مفهوم ترافیک انتقالی ،ترافیک القایی و تقاضای پنهان

v
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(تقاضای افزایشی) را در بر دارد .به دلیل اثر ترافیک زایشی ،تعریض معابر درون شهری یک

راهحل موقتی است که نتیجه موقتی را هم دربردارد و پس از مدتی دوباره وضعیت به حالت
اول خ��ود ب��از میگردد .این به این معنی نیس��ت که تعریض راهه��ا هیچ منفعتی ندارد اما باید

c
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توجه داشت که ترافیک زایشی میتواند منافع دراز مدت حاصل از تعریض معابر شهری را

کاهش دهد .به طور کلی ،برنامهریزان حمل و نقل برای ساخت معابر شهری جدید یا تعریض

معابر قبلی ،باید به نکات زیر توجه داشته باشند:

A

 éدر نظ��ر نگرفتن ترافیک زایش��ی میتواند موجب اغ��راق در منافع تعریض معابر درون
شهری و کم اهمیت شمردن گزینههای جایگزین شود.

 éسفرهای القایی هزینههای بیشتری را برای پروژههای راهسازی به دنبال دارند .بخشی

از آنها ش��امل افزایش ازدحام ،نرخ تصادفات ،آلودگی هوا و ...اس��ت و بخش��ی دیگر
مربوط به رواج الگوی کاربری زمین خودرو محور ،وابس��تگی هرچه بیشتر به خودرو

و خزش شهر است.
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ً در چنی��ن حالت��ی الزم اس��ت ت��ا اثرات ترافیک زایش��ی کام
ال بررس��ی ش��ده و در فرآیند

 در این صورت میتوان با اس��تفاده از راهحلهای کنترلی (وضع.برنامهریزیها منظور ش��ود

 وضع قوانین منطقهبندی و، مقررات کنت��رل خودروها،ع��وارض بر روی معابر درون ش��هری

،) اس��تفادهکنندگان را به سمت اس��تفاده از راهحلهای جایگزین مانند حمل و نقل عمومی...

.دوچرخهسواری و پیادهروی سوق داد تا بدین ترتیب از ازدحام در شهرها کاسته شود
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