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 د الر ښود استاد نظر
د  )ننوابی  مینرویس محرتمبخنیک انستیتو   اعومی غړی  –د اعوومو اکاډمي د بکنالوژی   

 النند  د ېړړننوا  )طرح  ایجاد  سیستم مسافر بری رسیع السیر در شهر کابل   بر اعننوان
اثر پ  هکو   د الرښنود   ېړړنیز –اعومی  رباې ېخ  د ېړړنپوه اعومی رباې ب  د برفیع اعومی 

 استاد نظر:
ېړړنیز کار د کاری پلن ېخ  ېرګندیږی،  -د ښاغوی ېړړنوا  میرویس ) نوابی   د اعومی   

 ې دی.چې پ  اوسنی وخت کې  د کابل ښار برانسپورټی سیستم پ  کړکیچن حالت ک
د کابل ښار پیچوی ارضی  جوړښت د برانسپورټی بهیر ستونزه ال ننوره  هنم زیابن  کړینده،    

چې د ښار د مرکزی سیمو پ  الرو او واټونو کې د زینابې ګېنې او ګنو ې  لن  امون   د بن  او 
 راب  رساعت ل  حده زیا   کم شوی دی.

   30  پنا و، )  366ېوورو ېپرکینو، )محرتم میرویس ) نوابی   اعومی ن ېړړنیزه رسال   د  د    
   اخځونو ېخ  جوړه ده. 21  رسمونو، فرمولون  او ) 10)  جدولونو،

پن  دوینم ېپرکنی  د   ذشت   موضوع ب  کتن  شوي ده.گب   نگاهی پ  لومړی ېپرکی کې    
بوضیح شنوي دي.پن  درینم ېپرکنی کنې    و برانسپور  مسافر بری شهری خصوصیا  شهر

هکون  مالومنا   پن    بثایت نوع برانسنپور  مسنافر بنری رسینع السنیر شنهریمعیار های د
 وړاند  شوي دي.

 باثیرا  اقتصادی ن اجتااعی برانسپور  مسافر بنری رسینع السنیرپ  ېوورم ېپرکی کې     
پ  باره کې اړین مالوما  وړاند  شنوي دي. د رسنالې پن  پنای کنې  پناړوې، وړاندیزونن   او 

 ه لري.موپا ي هم د ځان رس 
ېړړنونکی  د ېړړنو پ  بړره  ټول   موده کې ډېر لیوال   اعومی کنارکونکی و او ډېنر زحمنت    

 یی وګالوو.
ښاغوی ېړړنوا  میرویس )نوابی  اعومی او ېړړنینز کنار  د ېړړننوا  اعومنی ربانې ېخن  د    

 ېړړنپوه اعومی رباې  د ټاکنل شنوړو نورموننو  پنر اسناړ بشنپړه شنوي ده او نومنوړی بن  پن 
 رابوونکی اعومی چارو کې د ال زیابو بریالیتوبونو هیو  کوم.

 په درنښت
 څېړنپوه دکتور اکربجان ) پوالد(

 



 ب
 

 تقریظ
بحقیقی محرتم  معاون رس محقنق انجنینر مینرویس ننوابی اع نو  –پیرامون  رسال  اعومی    

 اکادمی اعووم بحت اعنوان " طرح ایجاد سیستم مسافر بری رسیع السیر در شهر کابل"
این اثر را ماتنی بر بصویب نام  موضوع در اکادمی اعووم، طاق مفردا ، پنلن کنار       

انفرادی و بخصنو  در مطابقنت بنا معینار هنا و رهنمنود هنای بحقیقنی اکنادمی اعونوم 
بکمیل گردیده است؛ دو بار رس با پا مطالع  منودم بسا اشتااها  بایپی، موارد بکراری 

ض اصننلح بنن  مولننف سننپردم کنن  بننا حوصننو  مننندی و غیننر روری را یادداشننت و غننر 
اکادمیک، محرتم معاون رسمحقق انجنیر نوابی در اصلح آن پرداخت و با دو بنار پرننت 
مجنندد  بعنند از اصننلح آمنناده اراینن  بقننریظ سنناخت. بع ننی کماننودی هننای مسننوکی و 

 .ساختاری نیز نشانی گردید ک  از طرف مولف اصلح بعمل آمد
قی مشکل   شهر کابل بر منل شنده، بن  اننواع  برانسنپور  مسنافر بنری در این اثر بحقی   

رسیع السیر شهری اشاره شده، باثیرا  اقتصادی و اجتااعی اینن ننوع برانسنپور  بنر منل 
گردیده است. ویژگی های ذیل در این اثنر موجنود اسنت: بنرای کشنور از نظنر برانسنپوربی 

بحقیقی اکادمی اعووم منی باشند؛ اعناری از  اهمیت دارد؛ طرز نگارش آن مطابق معیار های
اغل  املیی بوده، مطالب آن قابل فهم و سنویس اسنت؛ بنرای اعلقمنندان و متخصصنین 
امور قابل استفاده می باشد. با راعاینت پیشننهاد هنای اینن اثنر بنرای طنرح ایجناد سیسنتم 

مناسنای  مسافر بری رسیع السیر در شهر کابل مشکل  موجوده  کاهش یافتن   و راه حنل
 بدست می آید.

بحقیقی ارزیابی منوده  برای محنرتم  معناون رس محقنق  –در نتیج  این اثر را اعومی     
 انجنیر میرویس نوابی  ب   ربا  اعومی     رس محقق کافی می دانم.

در اخیر برای موصوف و همکارانش موفقیت های مزید از درگاه اینزد متعنا )   اسنتداعا    
 می منایم.

 امبااحت 
 پو هاند دیپلوم محمد نذیر نجابی

 ساختامن های ترانسپورتی،هنځی استاد پو 
 پوهنتون پولی تخنیک کابل



  

   

 تقریظ
بحنت اعننوان  انجنینر مینرو ینس ننوابیبحقیقی محرتم معاون رسمحقنق  اعومیرسال   مورددر  

یقنآ )طرح ایجاد سیستم مسافر بری رسیع السیر در شهر کابل  برای مایان موحو  گردیده، دق
 مطالع  منودیم و در مورد چنین ابراز نظر می مناییم.

 
محرتم دیپووم انجنیر میرویس نوابی ک  رسال  اعومی خنویش را در چهنار فصنل منورد بحقینق و      

پژوهش قرار داده است، موصوف موضواعا  مربم برانسپور  کشور را طی یک مقدم  بیان منوده و 
 ک  می بواند بیان گر محتوای اعمومی این رسال  اعومی باشد. ابعاد مختوف آن را بوضیح منوده اند

مولف در فصل او  روی سیر باریخی برانسپور  ب  طور واضح بحث منوده و نیاز کشنور را در    
 ایجاد برانسپور  مدرن اشکار ساخت  است.

 
در فصل دوم  رسال  خصوصیا  شهر و برانسپور  مسافر بری شهری، خصوصنیا  و حندود     
غرافیایی شهر کابل، سیستم های فراعی برانسپور  برشیح گردیده ک  مطالع  آن برای ایجاد ج

 شاک  های موثر برانسپور  شهری با ارزش می باشد.
 

طرح ایجاد سیستم مسافر بری رسیع السیر در شهر کابل موضوع  مربم  دیگری است ک  در     
نینز وریاننت هنای مناسنب برانسنپور  فصل سوم این رسال  اعومی ب  بحث گرفت  شده است و 

 شهری بخصو  برانسپور  رسیع السیر بوضح گردیده است.
 

در فصننل چهننارم روی بنناثیرا  اقتصننادی، اجتااعننی برانسننپور  مسننافر بننری رسیننع السننیر     
مطالع  و بحث صور  گرفت  است ک  چگون  می بواند این گون  برانسپور  در حیا  اقتصادی 

 ش بارز را  ایفا مناید.اجتااعی کشور نق –
 

در ختم مطالعا  و مااحث نتیج  گیری ها صور  گرفت  و مرباط ب  آن پیشننهاد هنای الزم     
 جهت افزایش شاخص های موثریت این گون  برانسپور  بعمل آمده است.

رسال  اعومی دست داشت  ب  زبان ساده و روان بحریر گردیده و موجودیت بصاویر اشنکا  و      
   برای بفهیم بیشرت این موضواعا  گنجانیده شده باثیرا  مثات را دارد.جداو 



 د
 

 
بحقیقی دانست  قابل ذکر میدانیم ک  مطابق معیار  –ضمن این ک  رسال  موصوف را اعومی      

 های الزم  آماده گردیده است ک  می بواند برای برفیع موصوف ب  ربا  رس محقق کافی باشد.
ت نکا  فوق بحریر رسال  هذا را برای برفیع موصنوف بن  ربان  اعومنی رس بنآ با درنظر داش      

 بارگاه رب العز  موفقیت های مزید خواهانیم. محقق کافی دانست  و برای موصوف از 
 

بحقیق در این چنین موارد ایجناب اسنتفاده از امکاننا  وسنیع را منی منایند، غوطنی هنای      
شده کن  اینن کمنی هنا و کاسنتی هنای انند ، منانع  املیی و انشایی آن با حد ااعظم اصلح

 برفیع موصوف منی گردد.
 
 

 بااحتام
 پوهنوال دیپلوم انجنیر عبداالحد خالقی
 معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک و
 استاد دیپارمتنت انجنیری اتو میخانیک

 
 پوهندوی دیپلوم انجنیر میرآقا میهن
 استاد دیپارمتنت انجنیری اتو میخانیک

 
  



  

 ه 

 ریظتق
محنرتم بحت اعنوان "طرح ایجاد سیستم مسافر بری رسیع السیر در شنهر کابنل" در رابط  ب  رسال  

 اع و اعومی اکادمی اعووم افغانستان معاون رسمحقق انجنیر میرو یس نوابی
کشور اعزیز ما افغانستان در بیشرت از چهار ده  نا امنی و جنن  هنا کن  بقریاناً بنام بنیناد هنای    

 .ارددرا از دست داده و هم اکنون در استان  باز سازی و بهسازی قنرار  ساز خویش اساسی ساخت و
اعرص  برانسپور  نیز یکی از این موارد اساسی است ک  باید باالی ایجناد شناک  هنای جدیند و بناز 

بحقینق  ابرایناعمل آیند. بنن  صور  دقیق و اعومی نگرش ب  سازی شاک  های موجود برانسپوربی ب
رسینع السنیر در یاینط حنار  بخشهم  مسافر بری و آن ایجاد سیستم برانسپور طرح پیرامون 

 شود. با ارزش بوده و ب  دیده قدر نگریست  می کار نهایت مهم و
 
بحقیقی معاون رسمحقق انجنیر میرویس نوابی بحت اعنوان )طرح ایجاد سیستم  –رسال  اعومی      

خنذ آ و م هامقدم ، چهنار فصنل، نتنایپ، پیشننهادمسافر بری رسیع السیر در شهر کابل  ک  حاوی 
   صفح  معیاری کمپیوبر شده بهی  گردیده است.۶۲۲در)  و بوده

  مقدم  اثر فرشده ای از مسایل مطروح  در این اثر را باز گو منوده و رور  بحریر این رسال  را ب    
 صور  واضح بیان کرده است. 

باریخچ  سیستم مسافر بنری رسینع همچنان   موضوع،  و نامربده در فصل او  نگاهی ب  گذشت    
 .بحویل هم  جانا  منوده استالسیر را 

جغرافینایی،  ه ینیفصل دوم در باره خصوصیا  شنهر، برانسنپور  مسنافر بنری شنهری، محندود    
سنایر موضنواعا  شنامل مفنردا  هنم چننان اقویم والیت کابنل و  و خصوصیا  ب و هواآ  موقعیت،

چون زون بندی ساح  نظنر مسایل حل . در فصل سوم نیز ب  می باشدو  هم  جانا  بحقیقا  الزم 
برانسپور ، انتخاب سیستم مناسب انتقناال  مسنافر بنری، بعینین موقعینت ایسنتگاه هنا و  ب  نوع 

فکتنور  اسنت. در فصنل چهنارم اجرا گردیدههم  جانا  بحقیق امکانا  ایجاد ایستگاه ها ب  صور  
 حمل و نقنل رسینع السنیر بناالی  محنیط زیسنت شنهر بحنتو  اجتااعی، ادیهای باثیرا  اقتص

 بحقیق قرار گرفت  است.
 

اساسنی  های  پیشنهادنتایپ یاد شده، مانای  ک  ب ب  نتایپ موثر دست یافت   نهایت مولف اثردر     
مؤلنف . موجود برانسپور  شهر کابل صور  گرفت  است بحرانیحالت این برای حل و بیرون رفت از 



 و
 

 رسال  سعی و بلش منوده با از منابع و مآخذ های موی و بین املووی استفاده مناید.
 

رسال  حار با معیار و نورم های اکادمیک بهی  گردیده، منت ب  صور  سویس و روان بحریر یافت ،    
 اشکا ، جداو  و فورمو  های ب  کار رفت  در اثر ب  ارزشمندی آن می افزاید.

 
کار کرد های محقق را یک کار با ارزش در راستای حنل مشنکل  و چنالش هنای در حالی ک  ان مای     

را برای برفیع از ربا  اعومی معناون رس محقنق بن   فوق اثر ،دانست با ارزش موجوده برانسپور  شهر کابل 
منی  و نرشن آن را بن  مقامنا  ذیصنلح پیشننهاد ، چنا می داننیمربا  اعومی رس محقق بسنده  و کافی 

 مناییم.
 

 با احتام
الکتو میخانیک و  هنځیپو ریس  انجنیر سید یوسفدیپلوم  پوهندوی

 آمردیپارمتنت انجنیری اتو میخانیک
 

 پارمتنت انجنیری اتو میخانیک استاد دی انجنیر ارسایل دیپلوم پوهندوی
       

  



  

 ز 

 تقریظ
ن )طنرح بحقیقی معاون رسمحقق انجنیر میرویس ننوابی بحنت اعننوا رسال  اعومی

  ۶۲۲ایجاد سیستم مسافر بری رسیع السیر در شنهر کابنل  کن  حناوی بعنداد مجمنواعی )
  ۹۵، )هنای محاسناوی   ماخذ، فورمنو ۱۹صفح  کمپیوبری در چهار فصل با استفاده از)

  جدو  بحرینر یافتن  اسنت مطالعن  مننودیم. ننامربده در فصنل او  نگناهی بن  ۶۵شکل، )
مسافر بری رسیع السنیر را بن  ارزینابی گرفتن ، کمانودی گذشت  موضوع، باریخچ  سیستم 

 های سیستم را بر مل منوده و رور  بحقیقی را ب  صور  دقیق بوضیح داده است.
 

در فصل دوم خصوصیا  شهر و برانسپور  مسافر بری شهری، حندود جغرافینایی 
اربفناع، موقعینت اب و هوا، اقویم والیت کابل، بغییرا  درج  حرار  نظر ب   شهر، موقعیت،

دریا ها در شهر کابل، سوسو  جاا  و برجستگی های والیت کابل و ساختان شهر و ایجاد 
رولوژی سناح ،  ژینو میتیو ربی، کوبل هنای کابنل، بپن  هنای شنهر،  هایندرو نسپو خطو  برا

بکتونیک و زلزل ،  بحقیقا  هایدرولوژی ساح  وسایر موضواعا  مربوط  بحقیق هم  جانا  
 ت.منوده اس

نظنر بن   در فصل سوم سطح موبوریزه جهان نظر ب  احصای  ها ، گرو  بندی شهر
کرث  نفوړ، انواع وسایط نقوی  موجود در شهر کابل، لنین هنای شنهری فواصنل آن هنا از 

 بحقیق منوده است. مراکز، بکاثف نفوړ نظر ب  شهر و سایر مسایل مربوط  را اعمیقا  
بناثیرا  ،  سنتم مسنافر بنری رسینع السنیربناثیرا  اقتصنادی سی در فصل چهارم 

اثرا  حمنل و نقنل رسینع السنیر بن  محنیط ، اجتااعی برانسپور  مسافر بری رسیع السیر
 مورد بحقیق قرار گرفت  است.زیست شهری 
 
گردید الزم ب  یاد آوری است با موضنوع محتویا  اثر باآنچ  از مزایای آن بحریر  در

بحقیقنی در اینن  –قیقنی داخونی و ایجناد آثنار اعومنی بحقیق شده در کشور را ازیایط بح
 یایط ب  بررسی گرفت. 

 
بکننالوژی هنای ننوین  بحقیق در همچو موارد ایجاب استفاده از امکانا  اعرصی و

کمی ها و کاسنتی هنای رسنال  ناشنی از بحقیقی می مناید  -اعومی را با میتود های جدید 



 ح
 

با در نظر داشت اعدم موجودیت امکانا   ،اعدم دسرتسی محقق ب  امکانا  فوق الذکر بوده
فوق الذکرآنچ  در این رسال  موضواعا  اعومی  مخصوصا نظر ب  یایط فعوی شهر کابل  ب  

شده است ک  در فرجام ب  نتایپ خیوی هنا منوثر دسنت یافتن  بحقیق صور  اعمیق و جدی 
بنار موجنود  کویدی برای حل و بیرون رفت از حالنت رقنت های  ن پیشنهادآ است بر مانای 

رسال  یاد شده اثر جالب و یکی از نیازمندی های  .برانسپور  شهر کابل صور  گرفت  است
شهر کابل می باشد اما میتودولوژی محقق محنرتم زیناد بنر بنر روش کیفنی بنوده از میتنود 
کمی کمرت استفاده صور  گرفت  است، از بحقیقا  مشاب  کن  بوسنط نهناد هنای مختونف 

  برای شهر کابل آن جام یافتن  منرور و UN-Habitatو یو ن ان هایتا  )  JICAچون جایکا)
ماینان کنار کنرد هنای محقنق در اثر مذکور انعکاړ داده شود بهرت خواهند بنود. بنا آن هنم 

مذکور را یک کار با ارزش در راستای حل مشکل  و چالش های موجوده برانسنپور  شنهر 
ربان  اعومنی معناون رس محقنق بن  ربان  اعومنی رس  کابل دانست  و این اثر را بنرای برفینع از

قابنل یناد آوری  در یاینط فعونی آن رامحقق کافی و بسنده  دانست ، رور  نرشن و چنا  
میدانیم کن  در بحقینق همچنو مسنایل اعنام املنفعن  و بطایقنی رور اسنت بنا در ابتندای 

ز مع ل  شنهری بحقیق با ادارا  ذیربط روابط بنگابن  ایجاد گردد و جهت بیرون رفت ا
و برانسپوربی مسایل مطروح  مشرتکاً ب  بحث و بحقیق گرفت  شود نتایپ بهرت و منوثربری را 

ننوابی موفقینت هنای مزیند در اعرصن   نجنینر. در خاب  برای محنرتم احاصل خواهیم منود
 خواهانیم. )    العز خویش از بارگاه رب و میهن اعزیز بحقیق و خدمت گذاری برای مردم 

 
 احتامبا 

 
 در امور مدیریت ترافیک شاروالی مشاور صدیقی انجنیرسهراب

 
 در امور ترانسپورت عامه شاروالالیاس الدین جالل مشاور  انجنیردیپلوم 
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 مقدمه
هدف اساسی  سیستم های حمل و نقل  رسیع السیراعمومی انتقنا  انانوهی از راکانین         

ای ب  مقاصد مختوف می باشد لذا بنرای رسنیدن  ه سفر  در سااعا  او  ازدحام برافیک بویژه
 با این اهداف مهم  باید  نوع سیستمی کن  بنرای حمنل و نقنل اعمنومی ینک منطقن  ینا شنهر

ظرفینت انتقنا  راکانین منورد ارزینابی قنرار گینرد. ظرفینت انتقنا   نظنر انتخاب می شنود از
تناثر از بعنداد و فاصنو  حرکت وسایل نقوی  آن بنوده و م هرسیستم بابع  بعداد و یایط مسیر

 ایستگاه های مسیر می باشد.
هنا و فواصنل شنان  ها و بعداد نفوړ شهر، کمیت سفر متناسب ب  افزایش ساحا  شهر       

هنای  شهر بقریاناً دارای حومن  هنا بنوده کن  باشنندگان شنان سنفر زیرا هر افزایش می یابد،
آن می منایند و آن فواصوی را ک  معیشتی وغیره ب  شهر  فرهنگی، سیاحتی، بفریحی، ،کاری
 باید با برانسپور  مسافربری طی منایند. ها
هنر دقیقن  هفن  جنویی در وقنت بن   گی باشندگان شنهر،ه در صور  افزایش یایط زند     

ب  هر  این راکاین ک  هنگام استفاده از برانسپور  شهر ارزش خا  را کسب می مناید. بنابر
ت و آمد هف  جنویی کنند، بن  هنان پیانن  وظیفن   برانسنپور  اندازه وقت را حین وقت رف

 شهری کامورت و بهرت اجرا می  شود.
ها و حوم  های آن ب  هنگام رفت و آمد قنرار  زمان بوف شده بوسط اهالی شهر  کاهش در     

 ذیل ممکن می باشد:
 انکشاف کافی شاک  برانسپوربی؛     
 اربقای فریکانس حرکت؛     
 دیاد رساعت حرکت؛از      
 ااعار خطو  برانسپور  رسیع السیر؛     
 سازماندهی درست حرکت.      
ااعار خطو  برانسپور  رسیع السیر فقط در آن صور  مناسب اسنت کن  قندر  جرینان      

کافی باشد. راکاین در صور   مسافربری برای حفظ پوشش و فریکانس معین حرکت قطارها
انتظار برانسپور  هف خواهند کرد. در  رت زمانی وقت زیاد را درموجودیت انرتوا  های بیش

نتیج  مجموع مصارف وقت برای سفر و انتظار ممکن است مساوی و در برخی حناال  حتنی 
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بیشرت از برانسپور  معمولی گردد. خطو  برانسپور  رسیع السیر ممکن است طور مسنتقل 
 اث گردند. ویا موازی با خط السیر های اعمده برانسپور  احد

منایند.  در جهتی کار مناید ک  از طریق مناطق رهایشنی اعانور رسیع السیر برانسپور          
پوهنتنون هنا، محنل  سایر نقا  جذب واقع منی باشنند، ماننند  در مسیر محل  رهایشی و

اینن رو منوازی بن  سنازماندهی حرکنت  از منی منایند ایجنادسایر امناکن کن  سنفر  بفریحی و
برانسنپور  بنا  آن هنارسیع السیر رور است با خطوطی پیشاینی گردنند کن  در  برانسپور 

رساعننت معمننولی رفننت و آمنند مناینند. در ایننن حالننت بوزیننع جریننان هننای مسننافربری میننان 
برانسپور   صور  می گیرد کن  بنا رساعنت معمنولی کنار منی  برانسپور  رسیع السیر و سایر

داشت برخورد هنا  نظر هف شده در سفر با در مناید. جریان های مسافربری ماتنی بر زمان
 و بعویض ها بوزیع می گردند. 

رور  سننازماندهی حرکننت انننواع برانسننپور  رسیننع السننیر مسننافربری کتوننوی بننا در        
نظرداشننت یایننط هفنن  جننویی زمننان سننفر بننر قننرار مننی گننردد. احننتا  اسننتفاده از نننوع 

 اک  آن و طو  سفر دارد .ارباا  ب  ازدحام ش السیر برانسپور  رسیع
 در ابعناد اجتااعنی، اقتصنادی، رواننی و   قابل بوجهیابراکم برافیک هم  روزه  خسار         

  مانند ااین  خسار   بحمیل  می کند.  متاسفان   برخی از  کابلشهر  محیط زیستی ب  پیکر
وړ بنوده  و مصنارف بیاری های روحی و روانی ناشی از براکم  و نابسامانی  برافیک  نا مومن

 آن ب  صور  پنهان باقی می ماند .
بررسی در خصو  طرح ایجاد سیستم برانسپور  مسافر بری رسیع السنیر در شنهر کابنل     

وضنعیت  موقعینت و مقایس  ساختان شهر کابل، و با مطالعا  گردیدهپرداخت  شده و سعی 
نی شنهر بنا بوجن  بن  حفنظ و اعوامنل و فکتنور هنای سناختا ساختار جغرافیایی شهر و سنایر

با در نظر داشت یایط کوتوری و فرهنگی   بدا  باریخی آن وآ اثار و  ها، نگهداری ساختان
شننهر نشننینان و اعوامننل گوننناگون دیگننر پاسننآ داده شننود. آیننا بوسننع  و گسننرتش سیسننتم 

هنای ینک کشنور بوسنع  پایندار محسنوب منی  برانسپور  رسیع السیر شهری در بیشرت شهر
آیا اولین راهکار حل مشکل برافیک والیت نساتاً بنزر  ماننند کابنل بنا نفنوړ بقریانآ  گردد؟

با بوج  ب  مصارف بزر  احداث اینن پنروژه  ؟برانسپور  رسیع السیر می باشد شش میویون،
و شفاف شدن موضنوع طنرح شنده بنا بررسنی  برای بحویل مشکل  حل خواهد شد؟هم  باز

همچنین نگاه کوی ب  اکرثیت  شهر کابلشهری در جهان و  باریخچ  برانسپور  رسیع السیر
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ی ک  دارای برانسپور  رسیع السیر شهری اند سعی شنده بنا حندود امکنان در اینن یها شهر
 بحقیق بتوان ب  زوایای موضوع در راستای حل مشکل  موجود پاسآ  روشن ارای  منود.

موجنود نیسنت بنام برافینک بایند از  رس  های حوقوی در داخل شهر این ک با بوج  ب          
مرکز شهر اعاور کنند و اوسط رساعت بسیار پایین و حدود ده کیونومرت در سنااعت بخمنین شنده  

سفر نشان می دهد ک  بیشرت سفر ها در شهر بن  مقاصند چنون  ءمادا است، مطالعا  مقصد و 
منی گینرد کن   وغینره صنور  امنور شخصنی، رفت و آمد ب  طرف وظیف ، مکتب، بجار ، مناز ،

اکرثیت این سفر ها با امکانا  چون پیاده، بایسکل، بس هنای خنورد، مونی بنس، بنس بنزر ، 
بکسی، موبر های شخصی صور  میگیرد ک  این امر موجب گردیده با شهر در نهایت مشکل  

ناود یک طرح برای بهاود وضنیعت برافینک و برانسنپور   هم چنان برانسپور  رس دچار گردد.
نانود ینک سیسنتم برانسنپوربی و رس  هنای معیناری  شرتین مشکل  برای شهروندان،فعلً بی

ی باید مدنظر گرفت  شود با بتنوان بنا اعمونی مننودن  یاست، ب  خاطر حل این مشکل  طرح ها
آن از یک طرف برای مشکل  موجود راه حل های معقو  جستجو منود از طرف دیگر با در نظر 

 ای موجود  خاب  بخشید.ب   پرابوم ه داشت یایط 
کفای شهری در مناطق جدید ب  خاطر جونو گینری از  ایجاد و بقویت مراکز فراعی خود  با     

 هنم چننان و شنهر  هنا هنای شنهر جدیند کابنل، ک  این مراکز باید در فناز ازدحام برافیک،
  های جدید مدنظر گرفت  شود. مناطق مرکزی شهر 

بتکنار وزار  امنور شنهر سنازی ایجناد و بن  همکناری وزار  کمیسیون شهر قدیم کابل بن  ا    
اطلاعا  و فرهن ، شاروالی کابل و دیگر نهاد های دولتی و غیر دولتی ذیربط  کنار منودنند 

بنیناد آغاخنان در ننواحی  منذکور  امور شنهر سنازی در سناح  منراد خنانی،با همکاری وزار  
م داده انند ف نای پنار  هنا در اآن جنخدما  قابل قدر در احینای مجندد سناحا  بناریخی 

ساز اعمنومی ینا پنار  هنا در شنهر کابنل بسنیار محندود و  یشهرکابل ساحا  ب  اعنوان ف ا
ناکافی است اما کابل ظرفیت بسنیار مناسنای جهنت رسسنازی داشنت  کن  شنامل بپن  هنا و 

پغان، ساح  گوااغ، پوچرخی و بگرامی است ک  در پنلن هنای  ساحا  حاشی  دریای لوگر،
از جنانای  بن  زیانایی شنهر و یک طرف با باشد از کشافی آینده از آن می بوان استفاده کردان

 .کاهش آلوده گی ف ا ی شهر نقش خویش را داشت  باشد هم در بصفی  آب و هوا و
برانسپور  شهری با اجرای وظایف اربانا  مینان اعنناه اساسنی شنهر، مکونف بن  بن مین     

اننرژی مرصنف شنده بنرای انتقناال  بنا در نظنر   جویی وقت و همشهریان و بار، هف  انتقا 
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 داشت  یایط راعایت بی خطری  حرکت برانسپور  و اعابرین می باشد.
میویون نفر بخمین گردیده بنود در چهار هجری شمسی حدود 1387نفوړ  کابل در سا       

  350)ابل بنا حندود میویون نفر بخمین می گردد. فعل والیت ک 6حدود  یااً فعل بقر حالی ک 
واسنط  نقوین    اعنراده 200هر روز بقریانا حندود   هزار واسط  نقوی  ک  در شهر موجود است و

 حنالی کن در  منی منایندده ستفادیگر بر آن افزوده می شود ک  اکرث آن برانسپور  شخصی ا
  . 21.  :3)  برانسپور  دولتی حتی در سطح قاوی خود نیست

در کشنور  شنهری السنیر رسینع نقنل ک  ایجاد و بوسع  سیستم حمل و کرد آوری باید یاد     
مربم غرض رفع مشکل  موجوده برانسپور   بخصو  در شهر کابل از رور  های جدی و 

م بهنرت و مناسنب آن جناپذیرد با باشد بنا   مآن جابر  و باید هرچ  رسیع می آیدشهری بشار 
شنهر خابن  داده و راه حنل معقنو  بن  اینن  این پروژه برای حل مع ل  برافیکی موجود در

 یم.یپیدا منارا مع و  
فقط در شهر  آن رانگاه رسمای  گذاری قیمت برین نوع برانسپور  است و از ایرنو   از مرتو        

بننا نفننوړ بیشننرت از یننک میویننون  در جهننا  بننا  جریننان هننای )مننرتو پولیشننن   هننای بننزر  
ها ک  دارای سناختان  منایند. در مناطق مرکزی شهر یمسافربری قدربند و پایدار ااعار م

 )بهداب  اساړها با   های چند منزل  و جاده های بن  با شاک  اناوه اربااطا  باشند، مرتو
سنطحی و ینا  اساړ، در مناطق اطرافی  خطو  بیشرت ارزان با می شونداعمیق ساخت  های 

رینزی  جهنت طنرح بنرین پنرابوم، هنمانتخاب بهرتین گزین   م .می سازندخطو  روی زمینی 
 های بزر  می باشد. خدما  برانسپوربی برای شهر

پیندایش، رور   رسال  حار ک  در فصل او  آن بنا ینک نگناه کونی در منورد باریخچن ،     
هنم جهان، چگنونگی اسنتفاده از آن و  در و انکشافا  بعدی برانسپور  رسیع السیر پیدایش
  رسیع السیر در شنهر کابنل منرور گردینده اسنت چنانچن  طنی ظهور و زوا  برانسپور  چنان

م شهریان کابل برای نخستین بنار بوسنط ینک سیسنتم مندرن برانسنپوربی 1430سا  های )
ک  متاسنفان  بعند  دمسیر داراالمان الی زیار  شاه دو شمشیره )ع  را طی مسافت می منودن

کن  اینن رکنود بقریانآ بنا حنا   پیرشنفت  محنروم شنده از زمان بسیار محندود از اینن سیسنتم 
 نتوانست  دو باره ب  پا ایستاده شود .

برانسپور  مسافربری شهری، حندود جغرافینایی شنهر،  و در فصل دوم خصوصیا  شهر       
ی ساح ، اعوامل و فکتور های موثر باالی فعالینت هنای برانسنپوربی ژ اقویم و هایدرومیتیورولو
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 شهری مورد مطالع  قرار گرفت  است.
هنای بثاینت ننوع برانسنپور  مسنافربری شنهری و بررسنی امکاننا   در فصل سوم معیار      

ایجاد و استفاده از ایستگاه ها در سیستم برانسپور  رسیع السیر با در نظنر داشنت وضنعیت 
از قوانین و میتنود هنای کناملً جدیند کن  در سنطح جهنان کناربرد  هم چنان موجوده شهری

در مننود   )طریقنن  بعیننین راه ، فیخننرن –فزیکننی ویننربا  - روانننی وسننیع دارد مانننند قننانون
کمینت متوسنط زمنان انتظنار کشنیدن در خنط  این ،وسط ساح متبرانسپوربی لینی راکاین 

بعینین   (Visum)مود  برانسپوربی لینی راکاین بوسنط پروگنرام مستقیا از می بواندالسیر 
 بعینین یگنسنیکی)دیرتویتیکی جهت منود  احنتا  میتنود ماچ امکاننا  متقابنل در گردد،

برای بعیین بقاضای سفر از مود  )دی لوزی  پیشنهاد می گردد کن  اعانار   انتقا  راکاین،
   است.EVAاز مود  )

ک  لوزی  .می منایداین مود  قیمت انتقا  راکاین و معووم منودن بوزیع در شاک  را بیان     
  بنرای EVAو در جنب منود ) می منایدیم اهداف سفر ها را در هشت گرو  رفت و آمد بنظ

مد رشد وسیع را مود  لولینومی در یافت منوده کن  مطنابق آن انتخناب مسنیر آ پروس  رفت و 
قابنل ذکنر اسنت کن  انتخناب   مورد مطالعن  قنرار گرفتن  اسنت. سفر راکاین بعیین می گردد

ع السنیر منرتو منی وریانت مناسب انتقاال  مسافرین در شهر کابل ک  هان برانسپور  رسی
سنایر اننواع  م شنده منی باشند.  زینراآن جناباشد بر مانای محاساا ، نظر ب  زمنان و رساعنت 

جواب گوی انتقا  مسافرین در شهر کابل با در نظنر گنرفنت نفنوړ شنهر  برانسپور  شهری 
م آن جنابا سایر انواع  برانسپور  ک  در شهر کابل فعالیت دارد نینز  منی باشد. مقایس  مرتو 

شننده اسننت.  هفنن  جننویی در وقننت، کنناهش آلننودگی هننوا، قیمننت ارزان انتقنناال ،  اشننغا  
 مساحت کمرت در رس  ها ، استهل  کمرت وسایط  نقوی   و رس  ها ، و فواید  زیاد  دیگر از

 سایر انواع  برانسپور  می باشد. جمو  مزیت های این نوع برانسپور   شهری نظر ب 
ل  باثیرا  اجتااعی، اقتصادی و محیط زیستی برانسپور  رسینع السنیر در فصل چهارم رسا     

وری می باشد نتایپ، پیشنهاد هنا، مآخنذ آ قابل یاد  جامع طرح شده است. ب  طوردر شهر کابل 
 در این رسال  استفاده شده است و ضایم نیز در این رسال  گنجانینده شنده اسنت. آن هاک  از 

دامنن گینر اکننون بطاینق پنروژه در راسنتای مشنکل  جندی کن   وامید واریم با باشد بنا اجنرا 
 .شهر کابل و اطراف آن می باشد نقط  اختتام بخشیده شودوندان شهر 
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