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چکیده 
عوامل مختلفی در نحوه استفاده کاربران از شیوه های مختلف حمل و نقلی 
دخیل می باشد. کاربری اراضی یکی از این عوامل تأثیرگذار می باشد. این مقاله 
به بررسی تاثیر فاکتورهای مختلف کاربری اراضی شهری )مانند تراکم، دسترسی 
منطقه ای، اتصاالت خیابان ها، ترکیب کاربری ها، پیاده مداری( بر  رفتارهای سفر 
)مانند استفاده از خودرو شخصی، حمل و نقل بدون خودرو( می پردازد. این 
آن ها  اثرگذاری  و چگونگی  نقل  و  سیاست های حمل  ارزیابی  برای  اطالعات 
بسیار مناسب است. سیاست هایی مانند رشد هوشمند)2(، نوشهرگرایی)3(، مدیریت 

دسترسی که به تحقق اهداف برنامه ریزی حمل و نقل کمک می کند.
حمل ونقل،  مدهای  حمل و نقل،  اراضی،  کاربری  کلیدی:  واژه های 

فاکتورهای فردی حمل و نقل، سفر.

مقدمه 
حمل و نقل و برنامه ريزي کاربري متقاباًل بر هم اثر مي گذارند. تصميمات 
بر  کاربري  نيز  و  کاربري  توسعه  الگوي  بر  نقل  و  حمل  برنامه ريزي 
فعاليت هاي حمل و نقل اثرگذار است. بنابراين بررسي ارتباطات و تصميمات 
برنامه ريزي می تواند کارآ و مفيد باشد. گزارشي مربوط به ارزيابي تأثير حمل 
و نقل بر کاربري به توصيف شيوه های اثرگذاری برنامه ريزي حمل و نقل 
بر کاربري می پردازد.اين پژوهش چگونگي تأثير عوامل زير را بر رفتارهاي 
ترافيكي بررسي مي کند. تراکم کاربري ها، اختالط آن ها، دسترسي منطقه اي، 

ارتباطات، دسترسي به حمل و نقل، طراحي سايت.

جدول 1: تفاوت ترافیکی مرکز شهر- حومه و روستا
روستاحومهمرکز شهرخصوصیات

خيلي كمكمخيلي زيادنزديكي به خدمات عمومي

خيلي كمكمخيلي زيادنزديكي به محل كار

دورمتوسطنزديكفاصله تا مراكز فعاليتي اصلي

فراوانفراوانمحدودپاركينگ
 كيفيت سرويس دهي حمل و

نقل محلي
 متوسطمتوسطبسيار خوب

ضعيف
به ندرتگاهي اوقاتمعموالً داردپياده رو

توانايي  )يعنی  دسترسی  می گذارد،  اثر  دسترسي  بر  کاربري  الگوهاي 
معمولي مردم براي رسيدن به خدمات و فعاليت هاي پيش بيني شده( نيز بر 
تحرك اثر می گذارد و در نتيجه در مقدار و نوع فعاليت هايي که در منطقه 
رخ می دهد، مؤثر می باشد. )Litman,2003( انواع مختلف کاربري خصوصيات 
دسترسي متفاوتي دارند. به طور معمول مناطق بيشتر شهري شده؛ کاربري های 

قابل دسترس بيشتر و سيستم هاي حمل و نقلي متنوعي دارند که از ميزان 
استفاده از وسايل نقليه شخصي می کاهد. در حالي که کاربري های حومه ها و 
محيط هاي روستايي دسترسي کمتري دارند و به دليل گزينه هاي اندك حمل 
و نقلي، بسياري از سفرها با خودرو شخصي صورت می گيرد. )جدول 1( 

اين تفاوت ها موجب تغييرات زيادي بر رفتارهاي سفر می شود.

ارزیابي اثرات کاربري بر حمل و نقل
مهم، حذف  نكته  شهري  نقل  و  بر حمل  کاربري  تأثيرات  ارزيابي  در 
فاکتورهاي نامعلوم می باشد. وابستگي مردم به انتخاب موقعيت ها و محل ها 
بر پايه توانايي سفر و ميزان آن و اولويت آنها می باشد. براي مثال مردمي که 
نمي توانند رانندگي کنند تمايل دارند که محل سكونت خود را در مكان هايي 
با دسترسي باال و در جايي که گزينه هاي حمل و نقلي زيادي دارد انتخاب 
کنند. برنامه ريزي کاربري، اهداف و استراتژي هاي خاصي را دنبال می کند که 

در جدول 2، اين اهداف و استراتژي ها آورده شده است.  
جدول 2: اهداف برنامه ریزی

 هدف برنامه ريزی تأثير استراتژی های مديريت حمل ونقل
 افزايش تراكم، افزايش ترافيك را بدنبال

 دارد
كاهش ترافيك

 ذخيره راه و پاركينگ افزايش هزينه ها، كاهش مقدار آنها
 درنظرگرفتن مصرف كننده كاهش هزينه های حمل و نقل خانواده ها

 بهبود پياده روی،دوچرخه سواری و حمل و
 نقل عمومی

 افزايش گزينه های حمل و نقل

 ايمنی راه كاهش ميزان آسيب ديدگی در طول راه ها

 كاهش مصرف انرژی، آلودگی ها، استفاده
 از زمين

 حفاظت محيطی

 مربوط به افزايش زيبايی جامعه،يكپارچگی
 جامعه

 سرزندگی جامعه

استراتژی های مدیریت کاربری اراضی
اهداف  تحقق  به  اراضی  کاربری  مديريت  مختلف  استراتژی های 
برنامه ريزی – که در جدول 2 آورده شده اند-کمک می کند. اين استراتژی ها 

با توجه به مقياس عملكردشان، متفاوت می باشند.
به  توجه  با  و  می باشند  انعطاف پذير  کاماًل  شده  آورده  استراتژي هاي 

اهداف مورد نظر استفاده می شوند. به طور کلی اين استراتژی ها:
- اختالط کاربري و بهبود سرويس دهي حمل و نقلي و پياده روي را تشويق می کنند.

- در حومه هاي شهري به ساختن يک حومه فشرده و متكي بر حمل و نقل 

تأثیر برنامه ریزی کاربری اراضی بر حمل و نقل شهری)1(
ترجمه و تألیف:

ایمان قلندریان گل خطمی
كارشناس ارشد برنامه ريزی شهری و منطقه ای
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و توسعه پياده روي می پردازند.
- در مناطق روستايي درگير ساختن روستاها و تأمين تسهيالت پياده روي و 

سرويس هاي حمل و نقلي است.
- در توسعه هاي جديد به ساختن راه هاي و مسيرهاي مرتبط به هم توجه می کنند.

جدول 3: استراتژی های مدیریت کاربری
توصیفمقیاساستراتژی

Smart growth
 منطقه ای -

محلی
فشردگی بيشتر  -  اختالط كاربری

 توسعه چند ُمدی

New urbanism
فشردگی بيشتر -اختالط كاربریمحلی - خيابانی

توسعه چند مدی - توسعه پياده محور

TOD

 محلی -
همسايگی

فشردگی بيشتر - اختالط كاربری 
توسعه در اطراف ايستگاه های حمل 

و نقل عمومی

streetscaping
 ساخت خيابان های جذاب تر، پيادهخيابانی

مدارتر،

Parking management
 تشويق مردم به استفاده از تسهيالتمحلی خيابانی

پاركينگ و كاهش تقاضا

فاکتورهاي فردي حمل و نقل
اين بخش نشان می دهد چگونه فاکتورهاي متفاوت کاربري بر الگوهاي حمل 
و نقل تأثير می گذارد. فاکتورهايی نظير تراکم، دسترسی منطقه ای، تمرکزگرايی، 
اختالط کاربری، طراحی خيابان، دسترسی به حمل و نقل عمومی، خودکفايی 
فعاليت های محلی، مديريت پارکينگ و شرايط پياده روی و دوچرخه سواری که 

در ادامه به نحوه تأثيرگذاری آن ها بر سفرها می پردازيم:
 Campoli and( تراکم: مربوط است به تعداد خانه ها، مردم يا شغل ها در منطقه )1
Madean, 2002( تراکم از طريق عوامل زير بر رفتارهاي حمل و نقلي اثر می گذارد:

الف( دسترسي به کاربري: تعداد مقاصد سفر در يک محدوده جغرافيايي به 
افزايش تراکم جمعيتي و اداري، کاهش مسافت سفر و نياز به سفر بستگي 
دارد. براي مثال در مناطق با چگالي و تراکم کمتر يک مدرسه ممكن است 
اين صورت اغلب دانش آموزان  به صدها مايل مربع سرويس دهد که در 
تراکم  با  مناطق  در  که  حالي  در  کرد.  خواهند  آمد  و  رفت  نقليه  وسيله  با 
اين  و  دهند؛  مربع سرويس  مايل  به چند  فقط  مدارس  است  ممكن  باالتر 
باعث کاهش مسافت سفرها می شود و به دانش آموزان فرصت بيشتري براي 
پياده روي و دوچرخه سواري می دهد. همچنين ميانگين مسافت سفر براي 

مأموريت، کار و تجارت با افزايش تراکم، کاهش می يابد. 
گزينه هاي  تعداد  افزايش  به  منجر  تراکم  افزايش  حرکت:  گزینه هاي  ب( 
حمل و نقل می شود که در برگيرنده پياده روها؛ سرويس هايي نظير تاکسي ها 

و حمل و نقل عمومي می باشد.
ج( کاهش استفاده از خودرو: افزايش تراکم منجر به کاهش سرعت ترافيكي، 
اين موجب کاهش  پارکينگ می شود و  تقاطع ها و کاهش فضاهاي  افزايش 
تمايل افراد به استفاده از وسايل نقليه شخصي خواهد شد. بنابراين با افزايش 
تراکم سرانه استفاده از خودرو و مالكيت آن کم می شود و استفاده از گزينه هاي 

)Faucelt and Sierra Research ,1999( .حمل و نقلي ديگر افزايش می يابد

 نمودار 1: رابطه تراکم و مسافت سفر
1994 - Holtzclaw :منبع 

Levinsan , Kumar معتقدند با افزايش تراکم کاربري ها هم سرعت سفر 

و هم مسافت آن کاهش می يابد، نتيجه اينكه تعداد سفرهاي با وسيله نقليه 
پايين می باشد. نمودار  با تراکم  از مناطق  با تراکم متوسط، کمتر  در مناطق 
2چگونگي تأثير دسترسي حمل و نقل عمومي و چگالي را بر سفر با وسيله 
نقليه نشان می دهد براي مثال کاهش از 20 تا 5 خانواده در هر آکر ميزان 

متوسط سفر با وسيله نقليه را تا 40% افزايش می دهد.

نمودار 2: رابطه تعداد خانوار و مسافت طی شده
  2005 ,FHWA:منبع

با خودرو شخصي به  نتيجه رسيده اند که سفر  Frank , Piro  به اين 

محل کار زماني که تراکم به 50 تا 75 کارمند در آکر برسد کاهش چشمگيري 
می يابد. چون اين رقم باعث تأمين حمل و نقل عمومي و اختالط کاربري ها 
درجه  از  مثال  يک   3 شماره  نمودار    )Franks and Piro,1995( می شود. 
سرويس دهي حمل و نقل عمومي براساس ميزان تراکم جمعيتي می باشد. در 
اين نمودار مشخص می شود که با افزايش جمعيت و مراکز اداری سرويس 
دهی حمل و نقل عمومی )قطار سبک شهری و مترو( افزايش می يابد و اين 
امر سبب مطلوبيت بيشتر استفاده از حمل و نقل عمومی می شود. افزايش 
تراکم جمعيت شهري همراه است با افزايش پياده روي و دوچرخه سواري 

)ABW, 2010( .و همچنين افزايش تسهيالت دوچرخه سواري
2( دسترسي منطقه اي: به موقعيت هاي مشخصي مربوط به مرکز شهر و تعداد 
شغل ها و سرويس هاي عمومي در دسترسي در طول زمان سفر مربوط می شود. 
اين عامل بر توليد سفر اثرچنداني نمي گذارد، بلكه اثر مهم آن بر طول سفر 
می باشد. مردمي که چندين مايل دورتر از شهر زندگي يا کار می کنند نسبت به 
کساني که در نزديكي مرکز شهر زندگي می کنند مجبور به رانندگي بيشتر هستند.
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نمودار 3 : درجه سرویس دهي حمل و نقل عمومي براساس میزان 
تراکم جمعیتي

2009 Ann Arbor :منبع

3( تمرکز گرایي: يعني نسبت فعاليت هاي اداري، تجاري، سرگرمي و ساير 
تجاري،  محدوده هاي  مانند  کارکردي  چند  مراکز  در  که  اصلي  فعاليت هاي 
قسمت مرکزي شهر و پارك هاي صنعتي بزرگ؛ متمرکز شده اند. اينگونه مراکز 
تعداد سفرهاي بين مقاصد مختلف را کم می کند و بيشتر تابع مدهاي حمل 
نقليه  وسيله  با  سفرهاي  که  دريافتند    Frank , Piro هستند.  عمومي  نقل  و 
شخصي زماني که تراکم محل کار از 50 به 75 کارمند در آکر برسد کاهش 
چشمگيري می يابد. اين عامل بر سفرهاي منطقه اي تأثيرگذار است. به عنوان 
دليل  به  لس آنجلس  اما  دارند،  مشابهي  تراکم  شيكاگو  و  لس آنجلس  مثال 
کمبود در مراکز شهري بيشتر به خودرو وابسته است و مالكيت خودرو نسبت 

)Franks and Piro,1995( .به شيكاگو که مراکز قوي تري دارد بيشتر است
و  يكديگر  با  کاربري ها  انواع  ترکيب  معناي  به  کاربري ها:  اختالط   )4
اختالط  آن  منظور  می تواند  که  می باشد  يكديگر  کنار  در  آنها  جايگزيني 
همسايگي  در  يا  و  خيابان  يک  طول  در  ساختمان،  يک  درون  کاربري ها 
يكديگر باشد. افزايش تنوع  موجب کاهش مسافت سفر و افزايش پياده روي 
و سفرهاي با دوچرخه می شود. از طرف ديگر با ترکيب کاربري هاي مختلف 

مراکز همسايگي فشرده و پياده مدار بوجود می آيند.
5(اتصال و ارتباط: شبكه اي با بسياري از خيابان هاي بن بست که به تعداد 
کمي از شريان هاي اصلي متصل شده است دسترسي کمي را تأمين می کند. 
افزايش ارتباط کاهش سفرهاي با خودرو شخصي را به همراه دارد که اين 
امر به دليل کاهش مسافت سفر بين دو مقصد و بهبود شرايط پياده روي و 
براي  آتالنتا؛ مدلي را  SMARTRAQ در  دوچرخه سواري می باشد. پروژه 
آزمايش اين مطلب بررسي کرد و بدين نتيجه دست يافت که: با دو برابر 
نقيه  با وسيله  به 19/6 در هر کيلومترمربع سفرهاي  از 8/3  تقاطع ها  شدن 

)Litman, 2011( .حدود 1/6 درصد کمتر شده است
در حومه هاي شهري  ارتباطات  افزايش  که  داد  نشان    )2010(  Larco

انواع حمل و نقل می شود. ساکنان مناطق  از ساير  استفاده  افزايش  موجب 
با توسعه ارتباطي باال بيشتر از دو برابر ساير نواحي تمايل به پياده روي و 

دوچرخه سواري به کاربري هاي محلي دارند.
Frank , Hawkins تخمين زده اند که در مقياس همسايگي؛ تغيير در يک 

بلوك کوچک و ساده به صورتي که اجازه عبور به عابر پياده و دوچرخه داده شود، 
اما براي خودرو بسته نباشد باعث افزايش پياده روي 11/3 درصدي می شود.

نگاره 1: تفاوت اتصال دو شبکه متفاوت

برای رفتن از نقطه A به نقطه  B در تصوير سمت چپ نگاره شماره 1 بايد 
مسير مشخص شده را طی نمود. همانطور که ديده می شود اين مسير طوالنی 
است و افراد را ترغيب به پياده روی نمی کند. اما در تصوير سمت راست به 
علت وجود راه های متنوع و کوتاه افراد تمايل بيشتری به پياده روی و دوچرخه 

سواری دارند.
6( طراحی خیابان: اين شاخص مربوط است به فاکتورهايی مانند اندازه بلوك، 
راه ها )تعداد، عرض، خطوط پارکينگ، جزاير ترافيكی( خصوصيات آرام سازی 
ترافيک، شرايط پياده روی، مبلمان خيابان، تعداد و اندازه راه های مربوط به خودرو. 
طراحی راه شرايط پياده روی و زيبايی را بهبود می بخشد. آرامسازی ترافيک باعث 
کاهش مسافت حمل و نقل در منطقه می شود به دليل کاهش سرعت سفر و بهبود 

شرايط برای پياده روی و دوچرخه سواری و حمل و نقل عمومی.
7( شرایط پیاده روی و دوچرخه سواری: بهبود شرايط استفاده از دوچرخه 

و پياده روی موجب افزايش استفاده از حمل و نقل عمومی می شود.
اين عمل از طريق: بهبود کميت و کيفيت پياده رو ها و مسيرها و دادن 

)4( Park & Ride/Rack :تسهيالت انجام ميگيرد. تسهيالتی مانند
افزايش و بهبود فضاهای پياده مدار اطراف ايستگاه اتوبوس باعث افزايش 
استفاده از حمل و نقل عمومی می شود. اختالط کاربری، تراکم تقاطع ها، فاصله تا 
)Litman,2011( .مغازه، ميزان مشاغل محلی بر فعاليت های پياده روی تأثير گذار است
نقل  و  سرويس دهی حمل  کيفيت  عمومی:  نقل  و  به حمل  دسترسی   )8
عمومی و دسترسی راحت مردم به آن معموالً با پياده روی، گاهی با دوچرخه 

و اتومبيل بر تمايل استفاده کاربران تأثيرگذار است.
تأکيد  با  دسترسی  بيشترين  با  شده  طراحی  تجاری  و  مسكونی  مناطق 
مطالعه  می باشد.چندين  مداری  پياده  کاربری،  اختالط  فشرده،  ساخت  بر 
مشخص کرده است که TOD )5( می تواند موجب کاهش سفرهای با خودرو 
شخصی شود. ساکنان، کارکنان در اين مناطق تمايل دارند که مالكيت خودرو 
کمتری داشته باشند ويا کمتر از خودرو استفاده کنند و بيشتر بر ساير گزينه ها 
تمرکز می کنند. افزايش تراکم مسكونی و تجاری و بهبود شرايط پياده روی 
اطراف ايستگاه های حمل و نقل عمومی موجب افزايش استفاده از حمل و 

)Litman, 2011( .نقل عمومی می شود
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افزايش تراکم مسكونی منطقه اطراف از 10 تا 20 واحد در هر آکر باعث 
افزايش استفاده از مدهای حمل و نقلی از 20% تا 24% می شود.

و  قانون  قيمت،  مانند  مواردی  شامل  شاخص  اين  پارکینگ:  مدیریت   )9
افزايش  باعث  پارك خودرو  فضاهای  مناسب  مديريت  می باشد.  تسهيالت 
راحت  و  ارزان  و  زياد  پارکينگ  می شود.  عمومی  نقل  و  حمل  از  استفاده 
از  يكی  بنابراين  و  می شود  آن  با  سفر  و  خودرو  مالكيت  افزايش  موجب 

تمهيدات الزم در نظر گرفتن پارکينگ پولی برای خودرو ها می باشد.
نمودار شماره 4 رابطه ميان افزايش هزينه پارکينگ و مالكيت خودرو 
را نشان می دهد. همانطور که مالحظه می شود با افزايش هزينه پارکينگ )و 
بطور کلی با افزايش هزينه نگهداری خودرو( نرخ مالكيت کاهش يافته است.

نمودار 4 : رابطه افزایش هزینه پارکینگ و مالکیت خودرو
2008,VTPI :منبع

10(خودکفایی فعالیت های محلی: مربوط به کاربری هايی برای کار، آموزش، 
خريد می باشد. هرچه محله در تأمين نيازهای ساکنانش استقالل بيشتری داشته 
باشد ساکنين برای تأمين نيازهای خود و دستيابی به خدمات مورد نظرشان 
سفر کمتری به ساير محالت خواهند داشت و نيازهای خود را از داخل خود 
دوچرخه  و  روی  پياده  با  اغلب  که  می کنند  تأمين  و همسايگی خود  محله 

سواری همراه خواهد بود.

نتیجه گیری
 در اين مقاله تأثيرات کاربری زمين بر رفتارهای ترافيكی مورد بررسی 
قرار گرفت و اشاره ای کوتاه به استراتژی های مديريت کاربری جهت تحقق 
اهداف برنامه ريزی حمل و نقل کرديم. مالحظه گرديد که فاکتورهای مؤثر 
در برنامه ريزی کاربری )مانند تراکم، اختالط کاربری، طراحی و ...( می تواند 
کاهش  که  شد  بررسی  ديگر  طرف  از  دهد.  کاهش  را  مختلف  سفرهای 
مالكيت و استفاده از خودرو با »افزايش تراکم جمعيت و ادارات«، »افزايش 
اختالط کاربری ها و خدمات« و »ارتباط شبكه ها با هم خصوصًا شبكه پياده 
و دوچرخه« همبسته است. هر چه خيابان ها ايمنی و جذابيت بيشتری داشته 
باشند برای پياده روی مناسب ترند.می توان گفت مراکز تجاری وسيع چون 
با حمل و نقل عمومی پشتيبانی می شوند پذيرای سفر های کمتری با خودرو 
هستند. تراکم يكی از عوامل تأثيرگذار بر حمل و نقل است. به طوری که 
نتيجه ی  افزايش می يابد. در  متراکم کاربری ها، دسترسی  با توسعه فشرده و 

ساير  به  شهروندان  و  می شود  کمتر  خودرو  از  استفاده  دسترسی،  افزايش 
گزينه های حمل و نقل روی می آورند.

منابع و مآخذ
)ABW(: 84th Annual Meeting )2010(, Bicycling and Walking in the U.S.: 
2010 Benchmarking Report, Alliance for Biking & Walking,
Ann Arbor )2009(, Transportation Plan Update; Appendix D: Future 
Conditions and Analysis 
Tools, City of Ann Arbor 
Campoli, Julie  and Alex MacLean )2002(, Visualizing Density: A Catalog 
Illustrating the Density of Residential Neighborhoods, Lincoln Institute 
of Land Policy
Faucett, Jack and Sierra Research )1999(, Granting Air Quality Credit 
for Land Use Measures; Policy Options, Office of Mobile Sources, USEPA
FHWA )2005(, “Urbanized Areas: Selected Characteristics,” Highway 
Statistics 2004, U.S. Federal Highway Administration
Holtzclaw, John )1994(, Using Residential Patterns and Transit to Decrease 
Auto Dependence and Costs, National Resources Defense Council
Larco, Nico. )2010(: Overlooked Density: Re-Thinking Transportation 
Options In Suburbia, OTREC-RR-10-03, Oregon Transportation 
Research and Education Consortium
Lawrence Frank and Chris Hawkins )2007(, Fused Grid Assessment: 
Travel And Environmental Impacts Of Contrasting Pedestrian And 
Vehicular Connectivity, Canada Mortgage and Housing Corporation
Lawrence Frank and Gary Piro )1995(, “Impacts of Mixed Use and 
Density on Utilization of Three Modes of Travel: SOV, Transit and 
Walking,” Transportation Research Record 1466, TRB )www.trb.org(, 
pp. 44-55
Levinson,David and Ajay Kumar )1997(, “Density and the Journey to 
Work,” Growth and Change, Vol. 28, No. 2, pp. 147-72
Litman, Todd )2003(, Evaluating Criticism of Smart Growth, Victoria 
Transport Policy Institute
Litman, Todd,)2011( Land Use Impacts on Transport ,How Land Use 
Factors Affect Travel Behavior
VTPI )2008(, Online TDM Encyclopedia, Victoria Transport Policy 
Institute.

پی نوشت
 Landuse Impact and Transport  1( ساختار این مقاله برگرفته از گزارشی با نام
می باشد که توسط تاد لیتمن عضو مؤسسه راهبرد حمل و نقل ویکتوریا در 70 صفحه 
تنظیم شده است. نگارنده وظیفه ترجمه، تنظیم و تلخیص آن را برعهده داشته است.
2(Smart Growth
3(New Urbanism

به  آسان  دسترسي  همگاني،  سفر  تقاضاي  در  مؤثر  عوامل  از  یکي   :Rack  )4
ایستگاه هاي همگاني مي باشد. دوچرخه مي تواند این دسترسي را تسهیل کند، 
یعني در مواردي که امکان پیاده روي تا ایستگاه اتوبوس به علت زیاد بودن فاصله 
مقدور نیست، استفاده از دوچرخه این امکان را ایجاد مي کند. اما دوچرخه بعد از 
رسیدن به ایستگاه بر روي سازه اي که در ابتدا و یا انتهاي اتوبوس نصب شده قرار 
مي گیرد. بدین ترتیب، این امکان براي دوچرخه سوار وجود دارد تا پس از پیاده 
شدن در ایستگاه مقصد، تا مقصد نهایي دوباره از دوچرخه که روش راحت تري 

نسبت به پیاده روي است، استفاده نماید. )نگارنده(
5( Transit Oriented Development


