
عبور مرور در مناطق شهری کابل
 سیستم حمل نقل و ترانسپورت برای فعاليت وعملکرد موثر در مناطق شهری 

عبور و مرور در مناطق شهری: بيشرتدر رسکهای داخل شهر
صفحــه مباحثــه یــک از ايــن سلســله در مــورد معقوليــت و وســعت )مناطــق شــهری( 

ــا مناطــق  ــزرگ ب افغانســتان بحــث منــود کــه در مــورد اهميــت ارتباطــات شــهرهای ب

اطــراف شــهری توضيــح منــود1. در حقيقــت  وضعيــت فعاليــت هــای مناطــق شــهری 

ــورو  ــد:  عب ــتوار ميباش ــل اس ــل نق ــپورتی وحم ــتم ترانس ــاس سیس ــه اس ــتان ب افغانس

ــه بصــورت اشــکار نشــان  ــه، ســاالنه ک ــه، ماهان ــدات روزان ــاس، و تولي ــردم، اجن مرورم

ــا مناطــق نواحــی شــهری ميباشــد.   ــده ارتباطــات شــهرهای افغانســتان ب دهن

ــی نشــان ميدهــد کــه مــردم  ــل صــدق کــرده و شــواهد ابتداي ــن امــر بيشــر در کاب اي

ــد. توليــدات زراعتــی  ــه مرکــزاز واليــات همجــوار رفــت و آمــد مينامي کــه همــه روز ب

ــات  ــنده گان ده ــد. باش ــال مياب ــی انتق ــده فروش ــای عم ــه بازاره ــزرگ ب ــايط ب در وس

ــه  ــر صحــی ب ــات به ــه خدم ــا، دســت رســی ب ــب و پوهنتونه جهــت اشــراک در مکات

شــهرها ميايند.باشــندگان شــهری بــرای تفريــح، بازديــد از دوســتان و اعضــای خانــواده 

ــد.  ــت هــای همجــوار ســفر مينامين ــه والي ــی ب در روزهــای رخصت

حجــم و مقــدار طبیعــی ايــن رفــت و آمــد چــه اســت؟ جاللتــامب رئيــس جمهــور ارشف 

ــل را  ــدگاه اشــکار و واضــح دارد کــه ميخواهــد کاب ــی دي ــی و حکومــت وحــدت مل غن
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 ايــن مقالــه  سیســتم حمــل نقــل و رفــت و آمــد را در مناطــق شــهری شــهرهای افغانســتان مــورد بحــث و تحقیــق قــرار ميدهــد. وهــم چنــان اطالعــات 
و ارقــام ابتدايــی رسوی ترافيکــی در مناطــق اطــراف شــهر کابــل ارايــه ميــدارد، کــه نشــان دهنــده حجــم بــزرگ ورود و خــروج ترافيــک از شــهر کابــل، 
بويــژه بــه واليــات شــامل کاپيســا و پــروان، ميباشــد. بــه اســاس همــن ارقــام ايــن  ورق مقالــه  پيشــنهادات و سفارشــات را بــرای بهبــود وضعيــت سیســتم 

حمــل نقــل  و ترانســپورت بــرای دهــه آينــده بگونــه بخــش از پروگــرام اولويتهــای ملــی شــهری  )U-NPP(ارايــه ميــدارد. 

بــه واليــات۲ همجــوار وصــل ســازد، تــا رشدانکشــاف اقتصــادی  را بهبــود بخشــد، مگــر 

اينکــه ايــن ديــدگاه را چگونــه بــه حقيقــت مبــدل ســاخت، در مــورد اطالعــات وجــود 

نــداردو هــدف ایــن ورق پــر کــردن ایــن خــال هــا بــوده.

ايــن اشــکار اســت کــه هــدف نهايــی ترانســپورت شــهری افزايــش دســت رســی و تقویت 

بــه مقاصــد رســيد بــه فاصلهــا، فعاليتهــا، اجنــاس و خدمــات، - در ناحيــه هــا، در متــام 

شــهر و بصــورت کلــی بــه مقیــاس مختلــف در متــام مناطــق شــهری ميباشــد3.  

فراتراز شهر
از ۲8  فــروری تــا 5  مــارچ ۲۰1۶، يــک رسوی از جريــان ترافيــک  مناطــق شــهر کابــل 

بــرای يــک هفتــه صــورت گرفــت4. در 11 نقطــه مناطــق شــهر کابــل متــام ترافيــک  از 

ــبه  ــده گان محاس ــری رسوی کنن ــم 8۰ نف ــک تي ــام توســط ي ــت ش ــا هف ــح ت شــش صب

گرديــده )ارقــام را در صفحــه مقابــل مشــاهده مناييــد( عــالوه بــر آن، دو نقطــه در شــهر 

جــالل هــم ابــاد شــامل گرديــد، تــا در مــورد رفــت و آمــد کابــل، جــالل ابــاد و تورخــم 

نيــز اطالعــات جمــع آوری گــردد. نتايــج اطالعــات بســيار قابــل اعتــامد و جديدتريــن 

ــه  ــن مقال ــد5.  اي ــد ميباش ــت و آم ــداد رف ــورد تع ــه در م ــات در منطق ــوع اطالع مجم

هفــت يافتــه هــای عمــده  از رسوی را ارايــه ميــدارد. 

1.  بيشرت رفت آمد از و به سمت شامل رسک  چاريکار

نزديــک بــه 47 در صــد ترافيــک کــه از شــهر کابــل خــارج و داخــل ميگــرد بــه طــرف و 

يــا از طــرف شــامل ميباشــد. جنــوب و رشق، هريکــی آن نزديــک بــه 25 فيصــد مريســد 

ــه بیشــر از  ــکار ب ــه چاري )در حــدود 28 فيصــد و 25  فيصــد(. رسک از کابــل )A67( ب

يــک بــر ســه )37%( ترافيــک کــه از شــهر کابــل خــارج و يــا داخــل ميگرديــد، در همــن 

هفتــه تشــکيل ميــداد. 

ــروان و کاپيســا  ــه واليــت شــال پ ــل ب ــاط عملکــردی کاب ــده ارتب ــن امــر نشــان دهن اي

ميباشــد. 

2. مــودل هــای مختلــف ترانســپورتی موجــود بــوده  ، مگــر عــراده جــات شــخصی بيشــرت 

ميباشــد

ــر هــای شــخصی تشــکيل  ــر ســه )64%( عــراده جــات را موت بصــورت اوســط بيــش از دو ب

ميداد،کــه بــه تعقيــب آن عــرداه جــات بــزرگ )11%( و 6%  را تکــي و منــی بــس هــا )ماننــد 

ــه  ــود ک ــده ميش ــار دي ــه در کن ــداد. در نقش ــکيل مي ــا6 تش ــايکل ه ــس( و موترس ــا هاي تيوت

در نقــاط مختلــف مــودل هــای ترانســپورتی بــا هــم زيــاد متفــاوت ميباشــد. بگونــه مثــال 

هشــتاد در صــد عــراده جــات در نقطــه يــک، شــخصی بــوده، و در نقطــه چهــار تنهــا چهــل 

وشــش در صــد شــخصی بــود. در متــام نقــاط شــهر ترانســپورت عامــه بــا ملــی بــس هــا حايــز 

اهميــت محــدود بــود. 

ايــن دیاگــرام تعــداد عــراده جــات شــخصی منحیــث وســیله  انتقالــی در جريــان روز نشــان 

ــده  ــان دهن ــه نش ــوده ک ــاوت ب ــز متف ــان ني ــت ش ــه نوعي ــان در ۱۳ نقط ــد، همچن ميډه

ــا ميباشــد.  ــت آنه ــت و فعالي وضعي
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24 hour, 7 day period; c) ideally the traffic counting should be combined with an Origin-Destination sur-
vey to understand where do people come from and go to, and why – to understand the mobility patterns 
and reasons in the metropolitan area.
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3:  تعداد افراد قابل مالحظه که به ساحات اطراف و مناطق شهرها مريوند

بالفــرض ســه نفــر در يــک عــراده کوچــک، هشــت نفــر در منــی بــس بيســت نفــر در بــس )ملــی بــس(و تعــدا مــردم کــه 

بــه شــهر کابــل داخــل و خــارج ميشود،بیشــرقابل مالحظــه ميباشــد. بيشــر از 82,000 ســفر هــر روز از نقطــه يــک صــورت 

گرفتــه کــه بــه تعقيــب آن نزديــک بــه 38,000 در نقطــه ده در شــهرک اتفــاق و 30,000 در نقطــه ســه، پــل چرخــی صــورت 

گرفتــه اســت. 

بصــورت کلــی، ايــن تاييــد کننــده بافــت د رفــت و آمــد قابــل مالحظــه  بــه و از  شــهر کابــل  بويــژ ه در ســه مســر اساســی 

شد.  ميبا

5: مغلق ترین بافت ها و شبکه های عبور و مرور در جریان هفته 

ــه  ــب را نشــان ميدهــد. اول، نقطــه شــامل ب ــه هــای جال ــه يافت ــل در هفت بافــت هــای رفــت و آمــد در شــش نقطــه کاب

ــه(، برعکــس در  ــک بيشــر دارد ) بصــورت اوســط بیســت فيصــد بشــر از روزهــای هفت ــنبه  ترافي ــه و ش روزهــای جمع

جنــوب روزهــای هفتــه بیشــر مــروف ميباشــد، بخصــوص در جنــوب غــرب )شــهرک اتفــاق(. بــه طــرف رشق، يافتــه هــای 

قابــل تذکــر ايــن اســت کــه روز يکشــنبه حجــم ترافيــک بلنــد ميباشــد: بيســت و دو فیصــد بيشــر از اوســط روزانــه ميشــود. 

همچنــان جالــب ايــن اســت کــه روز پنجشــنبه و جمعــه حجــم ترافیــک   بلنــد تــر از اوســط ميباشــد.روز هــای شــنبه/پنچ 

شــنبه و جمعــه نشــان دهنــده شــواهد رفــت آمــد هفتــه وار در میــان مناطــق شــهری کابــل و جالآلبــاد میباشــد.  

ســه حــوزه مناطــق شــهری  کابــل دارای حجــم متفــاوت ازدحــام ترافیکــی  در جريــان هفتــه دارد: ازدحــام ترافیکــی بیشــر  

در روز رخصتــی بــه ســمت شــال،ازدحام ترافیکــی  بيشــر در روزهــای هفتــه در ســمت  جنــوب و رفــت آمــد هفتــه وار  

درســمت  رشق. . 

6: رفت آمد در داخل مناطق شهری، نه از طريق ترافيک  

يافتــه هــا نشــان میدهــد کــه حجــم قابــل مالحظــه ترافيــک در  داخــل شــهر کابــل و مناطــق اطــراف آن، برعکــس آن  مســیر حرکــت ترافيــک کــه از مناطــق اطــراف شــهری 

بــه طــرف واليــات میباشــد. بگونــه مثــال رسک کابــل چهاریــکار، بــه طــور اوســط 5,300 عــراده  از نقطــه دوازده هــر روز عبــور ميکنــد، از مســري چاريــکار بــه طــرف کابــل ، در 

حاليکــه 12,300 عــراده در نقطــه کابــل عبــور ميکنــد . ايــن امــر نشــاندهنده ايــن اســت کــه  روزانــه  بــه طــور اوســط  هفــت هــزار عــراده جــات ازســاحات مختلــف داخــل 

ميشــود. افزايــش متناســب و مشــابه در جنــوب غــرب، بــن ميــدان وردک و شــهرک اتفــاق ميباشــد، در حاليکــه در رسکهــای ديگــر کمــر ميباشــد

اين امرعملکرد رفت و آمد را بني مناطق شهری  وشهر کابل نشان ميدهد که باعث ازدحام ترافيکی بيشر منی شود. 

۷: از سال 2009 به بعد ترافيک شهر کابل دو چند شده است 

نظــر بــه مقايســه مطالعــه ماســر پــالن جيــکا جاپــان از ســال2009، حجــم ترافيــک دو چنــد بــه نظــر مريســد. در موقعیــت نقطــه يــک ، 

نقطــه چهــار، کارتــه نــو، بتخــاک، حجــم ترافیــک  بيســت چنــد بيشــر شــده اســت، ممکــن ایــن حالــت از اثــر بهــر شــدن رسک )A1( و 

شهرنشــينی رسيــع در آن محــل باشــد.  مــودل هــای ترافیکــی هــم تغیــر منــوده اســت، کــه در تعــداد عــراده جــات شــخيص افزايــش مبيــان 

آمــده اســت، کــه در ســال 2009،  48 فیصــد بــود و در 2016 بــه 64 فیصــد ارتقــا منــوده اســت، و تعــداد عــراده جــات بــزرگ کاهــش 

يافتــه اســت ) از 19.6 بــه 11 فيصــد( و تکــي ) از 13.9 بــه شــش فيصــد(  تقليــل يآفتــه اســت. 

ايــن امــر تاييــد کننــده آن اســت کــه ترانســپور شــهری بايــد  مهــم ارزیابــی شــود. اگــر در هفــت ســال آينــده حجــم ترافيــک دو چنــد 

گــردد، مانــع بــزرگ بــرای رفــت آمــد و حرکــت شــهری خواهــد گرديــد. 

4:  رفت و آمد روزانه از و به طرف ساحات نیمه شهری 

طوريکــه مشــاهده میشــود، راهــای کليــدی طوالنــی ماننــد شــاهراه کابــل جــالل ابــاد، جريــان ترافيــک بعــد از ســاعت ده قبــل از ظهــر بصــورت ثابــت کاهــش ميابــد، 

و بــه عیــن شــکل  در متــام شــاهراه هــا بعــد از شــش شــام کاهــش ميابــد، ممکــن کــه از اثــر غــروب آفتــاب و رشايــط نامناســب امنيتــی باشــد ايــن امــر نشــاندهنده ان 

اســت کــه مســافرين و راننــده هــا ميخواهنــد کــه قبــل از تاريــک شــدن بــه مقاصــد شــان برســند. همچنــان موضــوع قابــل ياداشــت ایــن اســت کــه  وقفــه نــان چاشــت 

کــه در چاريــکار )نقطــه يــک( و ميــدان شــهر) نقطــه ده(، حجــم ترافيــک بــن 11 قبــل از ظهــر تــا ســاعت يــک بعــد از ظهــر کاهــش ميابــد. 

ايــن يافتــه سیســتم رفــت و آمدروزانــه را از ســاحات نیمــه شــهری  در مســیر و شــاهراه هــای کلیــدی در ســمت شــال وجنــوب کمــک مينايــد و هــم چنــان ســاعات 

پــر ازدحــام در جریــان صبــح و شــام نشــان میدهــد. شــاهراه هــای کليــدی شــال و جنــوب کــه از ســاحات نیمــه شــهری بــه شــهر رفــت و آمــد مينايــد از طــرف 

صبــح و بعــد از ظهــر ميباشــد.  

شهرک اتفاق، ١٠

چهار آسیاب، ٧

منشی غالم، ١

ده سبز، ٢

پل چرخی، ٣

بت خاک، ٤
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وسایط نقلیه اضافه شده در مسیر
راه بین این نقاط وشهر کابل

6Whilst noting that the figures for trucks is low given that a high number of trucks travel during the night 
between 8:00pm till 6:00am as Kabul traffic only allows transit and big trucks to enter and cross city 
during the night.
7This Tool can assist this task: UN-Habitat, ITDP and Clean Air Asia (2013) The Tool for the Rapid Assess-
ment of Urban Mobility in Cities with Data Scarcity (TRAM)



عبور مرور در مناطق شهری کابل

 نقشه عبور و مرور در مناطق اطراف شهری کابل 
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پروگرام آینده شهر های افغانستان FoAC مترکز خاص باالی انکشاف پروگرام های اولویت بندی ملی شهری داشته که انکشاف شهرهای 

افغانستان را دهه های آینده در اولویت قرار داده است. بخاطر متویل آن ،پروگرام آینده شهر های افغانستان 5 شهر بزرگ و ۲۰ شاروالی 

های ولسوالی اسراتیژیک را مورد تحلیل و ارزیابی دقیق قرار داده است که معلومات دقیق و نظریات را جهت طرح پروگرام و پالیسی 

تهیه مناید.

©۲۰1۶ این نرشیه رصف برای اهداف غیرتجاری و با تعهد تحریری همرای دفر اسکان برش ملل متحد ممکن است جهت نگهداری در سیستم بازیابی، تکثیر و یا انتقال گردد.تعریفات و تحلیل استنتاج و سفارشات این 

مقاله الزاما نظر ملل متحد، شورای رهری برنامه اسکان برش ملل متحد، کشورهای عضو آن، دول افغانستان، انگلستان و یا اسرالیا را انعکاس منیدهد. 

عبور مرور در مناطق شهری کابل 

فراتر از خط رسحدی : مناطق اطراف شهری کابل
ــه دارای  ــد، ک ــد مينامي ــل را تايي ــت ســاحه وســيع مناطــق شــهری کاب ــه هــا اهمي يافت

ــده تجــارب از  ــر انعــکاس دهن ــن ام ــم اقتصــادی و اجتامعــی ميباشــد. اي ــط عظی رواب

کشــورهای ديگربــوده و نشــان ميدهــد کــه سیســتم ترانســپورتی  یــا حمــل نقــل شــهری 

نقــش کليــدی و عمــده در بهبــود و رفــاه شــهری دارا ميباشــد. 

ــل مالحظــه  در رسک  ــادل  قاب ــاط و تب ــه ارتب ــد ک ــا نشــان ميده ــه ه ــان يافت هــم چن

شــامل کابــل بــن کابل-چاريــکار وجــود دارد. ايــن ســاحه را ميتــوان کــه منحــث نواحــی 

ــزرگ  ــن ســاحه تحــت فشــار ب ــه ای ــامل داراد ک ــن احت ــی شــهرکابل دانســت. چن بريون

ــه  ــذا ، ب ــت، فله ــد داش ــه خواه ــار ادام ــن فش ــده اي ــه آين ــد ، و در ده ــهرگرای باش ش

تحليــل بيشــر نيــاز دارد، بويــژه در وضعيــت تحليــل شــاروايل هــای واليتــی و ولســوالی 

ــاغ، صفحــه دوهــم را  ــره ب ــراج، شــکردره، و ق ــل ال ــکار، جب در مســري شــاهراه )چاري

ــا  ــوده ت ــی ب ــر حتم ــک ام ــل ی ــل ونق ــتم حم ــذاری سیس ــالن گ ــد( و پ ــاهده منايي مش

رسک هــا و دهليــزی هــای غــري پالنــی و پــالن ناشــده و حلقــه انکشــافی منطقــه رابــه 

سلســله کمــر بنــد هــای انکشــافی  و پالنــی مبــدل ســاخت. بــا فراهــم منــودن خدمــات 

ــو گــردد.  ــا نيازهــای ترانســپورت عامــه در آن تکاف ترانســپورتی  ت

پروگرام اولويت های ملی شهری
ــل شــهری بصــورت واضــح و اشــکار  ــل نق ــد سیســتم ترانســپورتی و حم ــده باي در آين

ــردد.  )اقتصــاد و  ــی شــهری تحــت ســتون ســوم شــامل گ ــت مل ــرام اولوي شــامل پروگ

ــهری ( ــای ش زيربن

ســاحات عمــده و کلیــدی کــه پروگــرام اولويــت هــای ملــی شــهری در آن ميتوانــد شــامل 

باشــد قــرار ذيل ميباشــد: 

1( گزينــه هــای ترانســپورت عامــه وشــهری،  در داخــل شــهر و هــم چنــان در مناطــق 

اطــراف شــهر بايــد تقويــه گــردد. ايــن امــر بــه رسمايــه گــذاری وســيع در ترانســپورت 

ــه ایــن اســت کــه هــر شــهر و ســاحه شــهری  ــاز ب ــی ني ــدارد. ول ــاز ن مغلــق شــهری ني

بايــد ســراتيژی و پــالن سیســتم حمــل نقــل و ترانســپورتی داشــته باشــد پــالن کــه فراتــر 

از همــوار کاری رسک هــا باشــد. اولويــت بايــد بــه پــالن گــذاری سیســم حمــل و نقــل 

• روی دســت  گرفــن اقدامــات بــرای اســتفاده یکپارچگــی اراضــی و  پــالن گــذاری سیســتم ترانســپورتی در متــام مناطــق شــهری در رشــد رسیــع شــهری کابــل 

بــزرگ ،کــه دربــر گیرنــده  رسک پيشــنهادی حلقــوی میباشــد.

ــن  ــد مطمی ــی باي ــای ترانســپورت شهریمیباشــد .. شــاروالی و مســؤلن واليت ــرای زيربن ــل مالحظــه ب ــه گــذاری قاب ــه رسماي ــاز ب ــل ني • در مناطــق شــهری کاب

باشــندکه چنــن رسمايــه گــذاری، کــه بيشــرين نيــاز اســت در محــالت صــورت گــريد چنانچــه آنهــا یــک مقــدار زمیــن را در کالن شــهر هــا جهــت انکشــاف 

ــد.  اقتصــادی اختصــاص داده میتوان

• تقویــت بخشــیدن ماموريــت شــاروالی هــا در مدیريــت ترافيــک و هامهنگــی بــا ترانســپورت، امنيــت و مســؤلن ترافيــک جهــت مديريــت شــهرها بــرای 

کاهــش دادن ازدحــام ترافیکــی در شــهرها. 

• اســتفاده چنــن اطالعــات و ارقــام بــرای مديريــت بهــر و درســت ترافيــک. شــهر کابــل مشــکل ترافيکــی نــدارد، مشــکل اساســی در بخــش مديريــت ترافيــک 

ميباشــد. بگونــه مثــال، بــه روزهــای يکشــنبه بيشــر آمريــن را در مســري رسک کابــل جــالل ابــاد توظيــف منايــد،  زيــرا در ايــن مســري در هــامن روز ۲۰ فيصــد 

ترافيــک بيشــر ميباشــد.  

مسیر های آینده : 

داده شــود تــا دسرســی خوبــر بــه شــهرها فراهــم گــردد و نيازمنــدی بــه عــراده جــات 

ــه  ــق ترانســپورت عام ــل از طری ــت سیســتم حمــل نق ــد، و وضعي شــخصی کاهــش ياب

بهبــود داده شــود. 

2( بخــش از اســراتيژي و پــالن بايــد بــرای  رسمايــه گــذاری در فضــای عامــه درنقــاط 

ــد  ــد ان ــدی ارتباطــی و  سیســتم حمــل نقــل   اختصــاص داده شــود. مــردم عالقمن کلي

ــد، در صورتيکــه آنهــا بصــورت مصــؤن انتظــار  کــه ترانســپورت عامــه را اســتفاده مناين

منــوده بتوانــد، و از بــارش، گردوخــاک، شــامل رسد مصــؤن باشــند  در ايســتگاه هــای کــه 

بصــورت درســت ســاخته و مدیریــت شــود، جایکــه متــام عــراده جــات بشــکل معمــول 

در آن توقــف مناينــد، مســافرين آنــرا بيشــر مــورد اســتفاده قــرار خواهــد داد. بازســازی 

ايــن نقــاط ارتباطــی بــه فعاليــت هــای ســکتور خصوصــی مفیــد خواهــد بــود و بــه آنهــا 

ــام  ــی انج ــه قانون ــت هــای را بگون ــف و فعالي ــه وظاي ــود ک ــا خواهــد من ــه را مهي زمين

دهــد. 

3( مشــکالت امنيتــی  در سیســتم حمــل نقــل شــهری بایــد حــل گــردد. بصــورت کلــی 

ــل از  ــه ترانســپورت و کاهــش ازدحــام قب ــی در شــاهراه هــا زمين حــل مشــکالت امنيت

غــروب را کمــک خواهــد منــود. مهمــر از آن، چيــک پوســت هــای کــه ســبب توقــف 

ــر  از نظــر فضــای  ــذاری و ســازماندهی خوب ــالن گ ــه پ ــاز ب ــراده جــات ميگــردد، ني ع

ــهری دارد.   ــای ش جغرافی

4( تقویــت بخشــیدن سیســتم ترانســپورتی و حمــل نقــل بــرای زنــان ،دخــران ، جوانــان 

، افــراد معلــول و محســن در متــام جهــان ترانســپورت عامــه و مشــرک عنــر کليــدی 

ــان ميباشــد. شــهرها  ــان، دخــران و جوان جهــت  توامنندســازی اقتصــادی و تعليمــی زن

ــد  ــده گــی ميکنن ــان رانن ــرای زن ــان ب ــد کــه زن ــی دارن ــی، تکســی هــای گالب ــد دوب مانن

ــن  ــه اي ــه هم ــان ،ک ــرای زن ــا ب ــا تنه ــرو ه ــد م ــی مانن ــای انتفال ــیر ه ــان مس و همچن

ابتــکارات نشــان ميدهــد کــه نيــاز هــای مختلــف در شــهرهای بــزرگ بــرای دسرســی 

گزينــه هــای بهــر در بخــش پــالن گــذاری در سیســتم حمــل نقــل و عرضــه تســهيالت 

موثــر ميباشــد.  

5( انکشــاف دادن پاليســی سیســتم ترانزیتــی و باربــری شــهری جهــت متــوازن و متظمن 

ســاخن در یــک  سیســتم موثــر  کــه باعــث از بیــن بــردن موانــع بیرونــی، ماننــد ازدحــام 

ترافیکــی ، افزايــش ناپاکــی هــوا، رسوصــدا  و حادثــات در آینــده میشــود7.


