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  هاي مرتبط با حمل و نقل درون شهريسير تحول نظريه
  

   * **سيد مجيد مفيدي شميرانيدكتر ،     *  **مهندس خشايار كاشاني جو 
  12/02/88: الهـ  تاريخ دريافت مق

                                      11/03/88: تاريخ پذيرش نهايي
  
  
  

  چكيده 
  

اما بويژه در يك سده اخير با .  از مهمترين عوامل اثرگذار بر ساختار شهرها بوده استحمل و نقل همواره يكي      
گسترش انواع وسايل نقليه موتوري و تغييرات فزاينده جمعيتي به يكي از اصلي ترين مشكالت شهرنشيني بدل 

 روندي متفاوت هاي زماني مختلف ازرويكردهاي نظري به حمل و نقل درون شهري نيز طي دوره. گرديده است
هاي مرتبط با حمل و نقل درون شهري است كه با پژوهش حاضر، بررسي روند تحول نظريه. برخوردار بوده است

    مطالعه اسنادي و با استفاده از جديدترين و معتبرترين منابع انجام گرفته است و بر مبناي مشابهت هاي موجود، 
  .گرديد  دسته بنديدوره زمانيدر سه  شهري هاي نظري حمل و نقل درونايده

مدار به  گيري كلي از حمل و نقل خودرودهد در قرن گذشته يك تغيير جهتنتايج حاصل از مطالعه نشان مي      
  . سمت گسترش شبكه هاي حمل و نقل همگاني و توسعه در نواحي پيراموني آنها به وجود آمده است

  
  

  رشد هوشمند، دهكده حمل و نقلي، توسعه حمل و نقل همگاني مداروونرف، حمل و نقل پايدار، : كليد واژه ها
  
  
 )مسئول مكاتبات( ، ايران تهران،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالميدانشجوي دكتري شهرسازي  *

  :kashanijou@gmail.com  Email                         شـهرقدس  - واحد شهرياردانشگاه آزاد اسالمي، عضو هيات علمي** 
ــشگاه آزاد اســالمي *** ــوم و تحقيقــات ،اســتاديار دان ــران تهــران،واحــد عل  :s_m_mofidi@iust.ac.ir  Email  .     ، اي
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  مقدمه

. هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي در سطح شهرها اسـت  يايي زندگي شهري و تداوم بخش كليه فعاليت       حركت، عامل اصلي پو        
. هاي مرتبط با آن هم به صورت مستقيم و هم با واسطه بر توسعه كالبدي شهرها اثرگذار هـستند همچنين، حمل و نقل و زيرساخت 

كه گسترش شهرها نيز در روندي متقابـل    همچنان.)Clark, 1957, 240 ("باشد حمل و نقل به راستي سازنده و شكننده شهرها مي"
  .گذاردهاي ترابري تاثير ميها و سامانهبر شبكه

              هــا و گرچــه مــساله جابجــايي افــراد و كاالهــا همــواره بــه عنــوان يــك مــساله اساســي در شــهرها مطــرح بــوده و نــوآوري      
 انجام پذيرفته است اما بويژه پس از گسترش توليـد و اسـتفاده از وسـايل نقليـه موتـوري، بـه       هاي فراواني در اين راه    گذاريسرمايه

يكباره تحوالتي بنيادين هم در سرعت و هم گستردگي امكان ترابري در شهرها پديد آمد كه به نوبه خود در تغيير ساختار شـهرها و   
  .تمركز جمعيت در آنها نقشي بسزا ايفا نمود

ها و گسترش انواع وسايل ارتباطاتي بر دامنه تقاضاي عمومي          گر، در آستانه هزاره سوم و با پيشرفت شتابنده فناوري         از سويي دي       
هـاي درون   در عين حال كه با افزايش شهرنشيني و در نتيجه بـاال رفـتن ارزش زمـين                . جهت جابجايي در شهرها افزوده شده است      

و نقلي امكان پذير گرديده و از اين رو ضرورت اتخاذ راهكارهايي جديد جهـت               شهرها، اختصاص سطوح كمتري به تسهيالت حمل        
عالوه بر آنكه، توجه دوباره به مـسائل كيفـي در طراحـي شـهرها و بازگـشت بـه                    . ترابري شهري بيش از پيش آشكار گرديده است       

ها و مفاهيم نويني    ندازه به خودرو، چالش   اي و نفي اتكاي بيش از ا      روي و توسعه محله   هاي اصيل زندگي انساني همچون پياده     سنت
  .  را مطرح نموده است

            هـا و   هـاي حمـل و نقـل در شـهرها طـي تـاريخ، نظريـه               هـا و سـامانه    در هر حال، متناسب با تغييرات به وجود آمـده در روش                
از اين نوشتار، بررسي مهمترين رويكردهاي نظري       هدف  . هاي فراواني همراه بوده است    هاي ارائه شده مرتبط نيز با دگرگوني      ديدگاه

بر اين اساس، پس از بيان مختصري       . در ارتباط با حمل و نقل درون شهري و ارزيابي روند تحوالت انجام گرفته در اين زمينه است                 
     از بيـشترين هـاي زمـاني كـه    درباره روش تحقيق و چارچوب نظري پژوهش، نظريه هاي مرتبط با ترابري شهري به تفكيـك بـازه            

  .بندي و مورد بررسي قرار گرفته و در انتها نتايج مورد تحليل قرار گرفته استگذاري در ارتباط با موضوع برخوردار بوده اند، دسته اثر
  

  روش تحقيق

سـتفاده  ترين منـابع مـورد ا     با توجه به نظري بودن موضوع پژوهش، روش تحقيق بصورت اسنادي و بررسي متون بوده و عمده                     
همچنـين، بـا توجـه بـه     . باشـد ها و مجالت تخصصي، طرح هاي پژوهشي مرتبط و استفاده از شبكه جهاني اطالع رساني مي       كتاب

از سويي ديگر، بررسي سوابق تحقيقاتي مـرتبط  . هاي تحقيق، شيوه پژوهش كيفي و مبتني بر روندي تحليلي خواهد بود         ماهيت داده 
هاي ارائه شده در    هاي صاحبنظران و ديدگاه   زه مطالعات شهري مراجع گوناگوني درباره سير انديشه       نشانگر آن است كه گرچه در حو      

 كلي و عمومي بوده و بصورتي جزءنگر روند موضوعي خاص را مورد ارزيابي قرار نـداده                 اين چارچوب وجود دارد اما اين موارد عمدتاً       
يري در فصل مشترك چند رشته علمي تاكنون آنچنان كه بايد متناسب بـا  بويژه آنكه حيطه حمل و نقل شهري به دليل قرارگ       . است
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بعدي و همه جانبه نگر حداقل از جنبه رويكردهاي نظري مرتبط با مسائل شـهري مـورد پـژوهش                    ماهيت پيچيده آن بصورتي چند    
  . قرار نگرفته است

هـاي  ل گوناگون اثرگذار و تاثيرپـذير بـر آن، نظريـه          عالوه بر اين، به دليل گستردگي موضوع حمل و نقل درون شهري و عوام                  
رسد به منظور مرور دقيق و كاربردي ادبيات تخصصي مـرتبط           بسيار متنوع و گاه متضادي در اين ارتباط ارائه گرديده كه به نظر مي             

وهش كه بررسـي رونـد      در اين ميان، با توجه به هدف پژ       . بندي براي اين رويكردهاي نظري ضروري باشد      ايجاد يك چارچوب گروه   
  .نمايدتر ميها منطقيتحوالت نظري صورت گرفته است تعيين عامل زماني به عنوان مبناي دسته بندي ايده

              هـاي مـرتبط بـا حمـل و نقـل           تـرين نظريـه   تـوان عمـده   رسـد مـي   بر همين اساس و با توجه به مطالعات انجام گرفته به نظر مـي             
 تـا كنـون     1980 و از دهه     1970 تا دهه    1920، از دهه    1910ره زماني؛ از ابتداي پيدايش شهرها تا دهه         درون شهري را طي سه دو     

 بديهي است نظريات براساس بازه زماني كه واجـد بيـشترين ميـزان تاثيرگـذاري بـوده، ارزيـابي                   . بندي و مورد بررسي قرار داد     دسته
  .اندشده

  

  1910نظريه هاي حمل و نقل شهري تا دهه 

از ابتداي پيدايش شهرها در جهان تا حدود نيمه قرن نوزدهم كه همزمان با اختراع خودرو و حضور وسايل نقليـه موتـوري بـود،              
اين دوران را به طور     . شدحركت پياده شكل غالب جابه جايي افراد در شهرها و مقياس انساني شكل دهنده ابعاد گذرها محسوب مي                 

           نـام نهـاد كـه فاقـد تغييـرات عمـده و ناگهـاني در سـاختار                   "ران آرام در حمل و نقل درون شـهري        دو"توان تحت عنوان    كلي مي 
مهمترين وسايل حمل و نقل در اين دوران متكي به نيروي انسان و حيوانـات بـوده و      . هاي جابجايي درون شهري بوده است     سامانه

اولين قـوانين محـدوديت آمـد و شـد          . رها به عنوان نقطه عطف به شمار آورد       اختراع چرخ را شايد بتوان در سير تحول اين گونه ابزا          
  .در شهرهاي رومي وضع گرديد) ارابه ها(وسايل حمل بار 

هـاي قطـار و راه آهـن بـه مراكـز مهـم              اما در دهه هاي پاياني قرن نوزدهم با شروع حمل و نقل ريلي درون شهرها، ايـستگاه                     
عالوه بر اين، توليد فزاينده خـودرو       .  شهر تبديل گرديد و سبب تغييرات شگرفي در ساختار شهرها شد           هاي ورودي ترافيكي و دروازه  

رفت به عنـوان  كه به ويژه با آغاز قرن بيستم شتاب بيشتري گرفت، خودروي شخصي را كه پيش از اين كااليي لوكس به شمار مي                
امري كه افزايش فاصله ميـان محـل كـار و سـكونت و در               .  مطرح نمود  هايك وسيله عمومي و بخشي از لوازم اوليه زندگي خانواده         

  .نشيني را به دنبال داشتنتيجه گسترش حومه

هـاي الزم، مـشكالت فـراوان       در همين دوران كه با افزايش ناگهاني جمعيت شهرنشين و بـه دليـل عـدم تكـاپوي زيرسـاخت                        
اي شهري آشكار گرديده بود، صاحبنظران گوناگون هريك از منظرهـاي           هاجتماعي، زيست محيطي، فرهنگي و كالبدي در زيستگاه       

در اين رابطـه از نظريـات شـهر         . مختلف معضالت شهرها را نقد و ارزيابي نموده، راهكارهاي مختلفي براي اصالح آنها ارائه نمودند              
كه با حمـل و نقـل درون شـهري مـرتبط     هايي همسطح به عنوان مهمترين و تاثيرگذارترين ايده      هاي غير  و تقاطع  1باغ شهر  خطي،
  . توان نام برداند، ميبوده
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 سياستمدار عالقمند به مسائل شهري مطرح گرديد شـايد          3  توسط آرتورو سوريا اي ماتا      19 كه در اواخر قرن      2نظريه شهر خطي       
اي ماتا شهر خطي را به شكل       .  داشت هايي بود كه بر توسعه شهرها با محوريت مسيرهاي حمل و نقل عمومي تاكيد             جزو اولين ايده  

ها در دو طرف يك مسير ارتباطي اصلي از خطوط  راه آهن پيشنهاد داده بود كه روزها بـه                    نوارهاي طويل و كم عرضي از ساختمان      
وي اعتقاد داشـت كليـه مـشكالت شـهرها ناشـي از      . ها براي حمل و نقل كاال پيش بيني شده بود         منظور جابجايي مسافران و شب    

 ارائه شـد، اسـاس نظـام حمـل و نقـل و اسـتقرار مركـز كالبـدي و                     4شهر كه توسط ابنزر هاوارد     در ايده باغ   .مسائل آمد و شد است    
شهر ساخته شـده بـه       هم در لچ ورث به عنوان نخستين باغ       ". اجتماعي شهر برمبناي شبكه ترابري عمومي ريلي قرار داده شده بود          

 شبكه راه آهـن شـهر را        - و نخستين شهرك اقماري لندن     1920شهر ساخته شده به سال       باغدومين   - و هم در ولوين      1904سال  
  .)42 و 40، 1371اوستروفسكي، ( ".به چهار بخش تقسيم مي كرد

يكي ديگر از اولين صاحبنظراني بود كه در ابتداي قرن بيستم و هنگامي كه حمل و نقل موتوري در شهرها در حال                       5اوژن انارد      
ش و راه آهن زيرزميني در مرحله ساخت قرار داشت به مسائل آمد و شد توجه نشان داد و راهكارهايي را بـه ويـژه بـراي حـل                             افزاي

جداسازي انواع ترافيك، ايجاد تقاطع غيرهمسطح و طرح فلكه از پيشنهادات اصلي انارد بـود               . مشكل زادگاهش پاريس، پيشنهاد داد    
             1910هاي مـرتبط بـا حمـل و نقـل شـهري از ابتـدا تـا دهـه                    ، مهمترين نظريه  1در جدول   . دكه نخستين بار توسط وي ارائه گردي      

  .جمع بندي و ارائه گرديده اند
  دوره زماني
شرح / عنوان  نظريه پرداز  ارائه نظريه

  تاليف اصلي/ ايده  نظريه
  

  پيشنهادات مرتبط مهمترين اقدامات و
  

از پيدايش 
نقل شهري حمل و   -  1860شهرها تا 

  غيرموتوري
ــب   - ــكل غال ــاده ش ــت پي  حرك

  جابجايي افراد در شهرها
حمل بـار     وضع اولين قوانين محدوديت آمد و شد وسايل          -
  در شهرهاي رومي) هاارابه(
    ابعاد گذرهاي شهري متناسب با مقياس عابر پياده-

شروع حمل و نقل   -  1880 -1860
  ريلي درون شهري

  ر وهــاي قطــا تبــديل ايــستگاه-
راه آهن به مراكز مهم ترافيكـي و     

  هاي ورودي شهردروازه

هـاي راه آهـن و مراكـز بـازار           ايجاد ارتباط بـين ايـستگاه      -
  قديمي شهر

 تسهيالت بهتر مسيرهاي ريلـي سـبب تمركـز صـنعت و             -
  جمعيت در شهرها

1885- 1915  -  
توليد و گسترش 

خودروي  استفاده از
  شخصي

له  تبــديل خــودرو از يــك وســي-
اسـتاندارد جابجــايي شخـصي بــه   

  يك كاالي عمومي

 رواج استفاده از خودرو سـبب تغييـر در سـاختار شـهرها و               -
  خيابان ها

 گسترش حومه نـشيني در اثـر كـاربرد فزاينـده خـودروي              -
  شخصي در شهرها

 كليه مشكالت شهرسازي ناشي     -  شهر خطي  سوريااي ماتا  1890 -1880
  .از مشكالت ترافيك هستند

ماندهي توسعه شهرها در اطراف خطوط ريلـي حمـل و            سا -
  نقل عمومي

 حداقل جابه جايي و سهولت در دسترسـي بـراي سـاكنان             -
  شهرها

  هاي جديد در حمل و نقل شهري استفاده از فناوري-

  باغ شهر  ابنزر هاوارد  1900 -1890

فردا؛ مسيري صلح آميز به سوي      "
  )1898 ("يك اصالح واقعي

 توسط وسـيله     اتصال باغشهرها  -
ــز در   ــسير متمرك ــريع ال ــه س نقلي

  اطراف يك شهر بزرگ تر

  شهر عامل اجتناب از سفرهاي روزانه به محل كار  ايده باغ-
 نظام حمل و نقل عمومي مبتني بر راه آهن تشكيل دهنده      -

  عناصر ساختاري و اتصال دهنده باغ شهرها به يكديگر
ـ              -   ستگاه مركز مجموعـه لـچ ورث و ولـوين در مجـاورت اي

  راه آهن

هاي تقاطع  اوژن انارد  1910 -1900
  غيرهمسطح

 دگرگــوني و حــل مــشكالت   -
شهرهاي بزرگ با تكيه بر مسائل      

  ترافيكي

هاي دو طبقه و فلكه با راهروهـاي زيرزمينـي           طرح تقاطع  -
  هاپياده

  هاهايي براي عابران پيادههايي با روگذر و پله طرح تقاطع-
  طبقه هاي چندك با استفاده از خيابان تفكيك انواع ترافي-
  

  نگارنده: ماخذ                                                                                              1910 نظريه هاي مرتبط با حمل و نقل شهري تا دهه -1جدول 
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  1970 تا 1920نظريه هاي حمل و نقل شهري از 

 قرن بيستم تمركز و تاكيد بر تسهيل هرچـه بيـشتر حركـت وسـايل نقليـه                  60هاي ابتدايي دهه     قرن بيستم تا سال    از نيمه اول       
در اين  . گرديدريزي حمل و نقل و ترافيك در شهرها محسوب مي         موتوري به هر شكل ممكن، جزيي جدايي ناپذير از هرگونه برنامه          

گرديـد  هاي حمل و نقل نوين توجه مي      وري از سامانه  درجهت ايجاد حداكثر بهره   دوران، به تفكيك مسيرهاي حركتي سواره و پياده         
نظريه شهر درخشان لوكوربوزيه و ساختار فضايي شهرهاي بزرگ تانگه از همين            . و عابر پياده و نيازهاي وي در اولويت قرار نداشت         

هاي لوكوربوزيه به اجرا درآمد و خيابان توصيه " 60آنچنان كه به باور برخي صاحبنظران طي سالهاي دهه      . منظر قابل بررسي است   

  .)32، 1386پاكزاد، ( ".تبديل به ماشين توليد ترافيك شد

 بر نيازهاي آمد و شد مدرن تاكيد و پيشنهاد تقـسيم ترافيـك را در سـه                  1930خود به سال     6لوكوربوزيه در طرح شهر درخشان          
شهر، افـراد   ريزان باغاو نيز مانند برنامه "اما به باور جيكوبز،  .ارائه نمود ي اتومبيلها و مسيرهاسطح؛ مترو، سطوح مخصوص پياده

 كنزوتانگه نيز در ميانه قرن بيستم بر گـسترش حمـل و   )Jacobs, 1993, 24( ".ها تبعيد نمود ها برداشت و به پارك پياده را از خيابان
اي بـراي برقـراري ارتبـاط بايـد هرچـه بيـشتر بـا گـسترش          عنوان زمينـه به نظر تانگه فضاهاي شهري به  .نقل شهري تاكيد نمود

زمينه اصلي طراحي شهري در حال حاضر، انديشيدن به يك سازمان فضايي بـه              "و اينكه   . هاي حمل و نقل، هماهنگ شوند       سامانه
     .)Tange, 1970, 128-129( ".اي زنده همراه با رشد و تغيير است اي از ارتباطات و به عنوان پيكره عنوان شبكه

تـوان طـي همـين    هاي توجه به حمل و نقل همگاني به عنوان كانون موجد توسـعه را مـي     در اياالت متحده آمريكا اولين نشانه          
اي جهت ايجاد حداكثر    گذاران بخش خصوصي به توسعه مسكوني اطراف خطوط ترامواي حومه         آنجاكه سرمايه . دوران مشاهده نمود  

بـا   7مورخ شهري سام بـاس وارنـر      . ي مبادرت نمودند كه سبب طرح نظريه حمل و نقل همگاني توسعه مدار گرديد             بازگشت اقتصاد 
اي در تعامـل بـا يكـديگر بـه تمركززدايـي      اي روشي را كه حمل و نقل همگاني و توسعه امـالك حومـه  تاليف كتاب ترامواي حومه 

 "يك شهر دو تكه؛ يك شهر كار مجـزا از يـك شـهر سـكونتي               "كايي را   شهري پرداختند، توصيف نمود و بر همين مبنا، شهر آمري         
)Dittmar et al., 2004, 5(ناميد .  

  به ويژه با آشكار شدن مشكالت فـراوان در شـهرها ناشـي از ازدحـام بـيش از انـدازه خودروهـاي شخـصي،                        1960اما از اواخر         
مچنين افزايش كيفيـت و درنتيجـه اسـتفاده بيـشتر از حمـل و نقـل       هايي جدي جهت توجه به عابران پياده و حفاظت آنها ه      حركت

كه البته داراي رويكردي ترافيكي بود از جمله مهمترين ايـن مـوارد              9كالين بيوكنن  8هاي محيطي نظريه پهنه . همگاني به وجود آمد   
حمل و نقل همگاني    . خودرو مدار بود  ، رويكرد اصلي در شهرها حمل و نقل         60به طوركلي از ابتداي قرن بيستم تا پايان دهه          . است

  .نيز تابع خودرو ها بودند) اتوبوس ها(هاي معدود موجود آنچنان مورد توجه قرار نداشت و سامانه

چنانكـه در  .  تغيير نگرشي اساسي بين صاحبنظران در رابطه با مساله ترابـري در شـهرها بـه وجـود آمـد                   1970اما از اوايل دهه          
به گذشته، اولويت بخشي به حركت خودروي شخصي به يـك ضـدارزش بـدل گرديـد و بـر حمـل و نقـل                         روندي معكوس نسبت    
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هاي مطرح شـده در  ازجمله اصلي ترين نظريه 10اصول شهرسازي هوشمند. هاي جابه جايي غيرموتوري تاكيد گرديد همگاني و گونه  
 شهري بر حمل و نقل همگاني نيز تمركـزي ويـژه دارد   اين زمان است كه هم راستا با توجه به تحول در تمامي عرصه هاي مسائل          

)http://en.wikipedia.org/wiki/principles of intelligent urbanism:(  

 در ريزي شهري مشتمل بر يك گـروه از ده قاعـده كلـي اسـت كـه     اصول شهرسازي هوشمند يك نظريه برنامه    "
          هـاي شـهري و     ريـزي خواهنـد تـا برنامـه       آنهـا مـي   . ها و طرحهاي شـهري اسـت        گيري برنامه صدد هدايت شكل  

اين اصول؛ پايـداري زيـست محيطـي، حفاظـت     . هاي مديريتي را با يكديگر سازگار نموده و منسجم نمايند   نگراني
 نفوذپذيري اجتماعي، توسعه حمل و نقل مـدار،         ميراث تاريخي، فناوري مناسب، كارايي زيرساختي، ساخت مكاني،       

  ".گردند اي، مقياس انساني و انسجام سازماني را شامل مي پيوستگي منطقه

هاي حمل و نقـل بهـم پيوسـته، تعـادل بـين گونـه هـاي         به طوركلي، شهرسازي هوشمند، پياده مداري بر پايه ابعاد انساني، سامانه         
                 . نمايـد امـا داراي رويكـردي ضـدخودرو نيـست             حمل و نقـل همگـاني را پـشتيباني مـي           مناسب حركتي، نقاط تقسيم گره گاهي و      

  .  ارائه گرديده است1970 تا 1920، اصلي ترين نظريات مرتبط با حمل و نقل شهري از 2جدول  در
  

  دوره زماني
  ارائه نظريه

  
  نظريه پرداز

  

شرح / عنوان
  نظريه

  
  تاليف اصلي/ ايده

  
   اقدامات و  پيشنهادات مرتبطمهمترين

  شهر درخشان  لوكوربوزيه  1930- 1920
ســازي و آزاد كــردن  بلندمرتبــه-

سطح همكف براي فضاي سـبز و       
  انواع آمد و شد سواره و پياده

 ايستگاه راه آهـن زيرزمينـي در مركـز شـهر و توجـه بـه                 -
  هاي هواييتاكسي

كيـك   استفاده از شبكه حمل و نقل به جـاي خيابـان و تف             -
  معابر

 طراحي مركز اداري شهر با جدايي كامل حركت سـواره و            -
  پياده

  سام باس وارنر  1930 -1900
حمل و نقل همگاني  
توسعه مدار       

)DOT( 
 

ــاب - ــه اي" كت ــواي حوم  "ترام
  تاليف وارنر

ــومي  - ــل عم  ايجــاد حمــل و نق
توســط توســعه گــران بخــش    
ــهرهاي   ــدتا در ش ــصوصي عم خ

  آمريكايي

اي جهت  عه مسكوني در اطراف خطوط ترامواي حومه       توس -
  افزودن ارزش به توسعه مسكوني

هاي ترامواي  فروشي تجاري در اطراف ايستگاه     ايجاد خرده  -
  حومه به شهر

ساختار فضايي يك   كنزو تانگه  1970 -1960
  شهر بزرگ

 لزوم هماهنگي ساختار فـضايي      -
ــا گــسترش ســامانه هــاي شــهر ب

  ارتباطي نوين

م بازشناخت سامانه رفـت و آمـد و معمـاري بناهـا بـه                لزو -
هـاي حمـل و     عنوان يك كليت ارگانيك با توجه به ويژگـي        

  نقل نوين
   سامانه حمل و نقل شالوده كالبدي و كاركردي يك شهر-

  كالين بيوكنن  1970 -1960
هاي طرح پهنه

محيطي با رويكرد 
  ترافيكي

ــا   - ــگ خودروه ــزارش پاركين  گ
)1953(  
دادي نـه چنـدان شـر        كتاب رخ  -
)1958(  
ــهرها   - ــك در ش ــزارش ترافي  گ
)1963(  

 مارپيچ ترافيك و ضرورت جداسازي تردد سواره و پياده در           -
  شهرها

   ضرورت افزايش استفاده از حمل و نقل همگاني-
 كيفيت، قابليت اطمينان و دسترسي آسان به حمل و نقـل            -

  همگاني
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  2دول جادامه 
  

  دوره زماني
  ارائه نظريه

  
  نظريه پرداز

  

شرح / عنوان
  نظريه

  
  تاليف اصلي/ ايده

  
  مهمترين اقدامات و  پيشنهادات مرتبط

حمل و نقل خودرو   -  1970- 1930
  مدار

 خودروي شخصي حاكم مطلـق      -
  ترابري شهرها

هــا و  ســاخت و توســعه اتوبــان-
  هاي متعدد درون شهريبزرگراه

  

ياري از  كاهش استفاده از حمل و نقل عمومي و توقف بـس      -
  هاي ريليسامانه

  هاي معدود حمل و نقل عمومي تابع خودروها سامانه-
بـه گونـه اصـلي      ) وسيله نقليه تابع خودرو   ( تبديل اتوبوس    -

  حمل و نقل عمومي

1970- 1980  
  لوييس سرت

  10گروه 
  بنينگر

اصول شهرسازي 
  )PIU(هوشمند 

 قاعده كلي كه    10 يك گروه از     -
ــرح  ــا ط ــستند ت ــاي درصــدد ه ه

ها شهري را هدايت و برنامه ريزي     
  را با يكديگر منسجم نمايند

  هــاي حمــل و نقــل بهــم پيوســته و تعــادل بــين ســامانه-
  هاي مناسب حركتگونه

 هـاي  هاي شهري پرتـراكم پيـاده در اطـراف گـره           دهكده -
  حمل و نقل انبوه

هاي شـهري كوچـك بـا تـراكم متوسـط، تـسهيالت              گره -
  سترسي پيادهعمومي و د

  نگارنده: ماخذ                                                                                       1970 تا 1920 نظريه هاي مرتبط با حمل و نقل شهري از -2جدول 
  

   تا كنون 1980نظريه هاي حمل و نقل شهري از 

هاي جـدي مواجـه گرديـده و توجـه بـه            د پيشين حمل و نقل خودرو مدار با چالش         قرن بيستم ميالدي رويكر    80با شروع دهه         
           تعديل حركت وسايل نقليه موتوري در شهرها بـه ويـژه در محـالت مـسكوني بـه عنـوان يـك اصـل مطـرح شـد و از همـين رو،                     

هـاي  ، مهمتـرين نظريـه    3در جـدول    .  يافتند هايي كه بر همسازي ميان حركت سواره و پياده تكيه دارند در همين دوره بسط              ديدگاه
  . بندي و ارائه گرديده است تاكنون دسته1980مرتبط با حمل و نقل شهري از 

هاي ارائه شده در اين دوران، الگوي وونرف يا آرام سازي ترافيك است كه گرچـه بـه لحـاظ نظـري در     يكي از مهمترين نظريه       
هاي واحد همسايگي   وونرف ها كه در واقع خيابان     .  جنبه عمومي و اجرايي به خود گرفت       1980ل تبيين گرديد اما از اواي     1960اواخر  

طراحي شده جهت محدود كردن سرعت خودرو و اولويت بخشي به حركت پياده و زندگي روزانـه سـاكنان هـستند بـه ويـژه در دو                           
هـا در يـك     اي از خيابـان    يا فنالند به خيابان يا مجموعه      وونرف در آلمان  ". كشور آلمان و هلند از گسترش زيادي برخوردار بوده اند         

تـا سـال   . شهرك يا شهر اطالق مي شود كه عابرين پياده و دوچرخه سواران اولويت قانوني بر راكبان وسايل نقليـه موتـوري دارنـد    
 براساس مطالعات   )http://en.wikipedia.org/wiki/Woonerf( ". طرح وونرف را به اجرا گذاشته بود       6000، كشور هلند بيش از      1999

  .)http://courses.umass.edu/latour/2007/hand/index.html(: اين موارد عبارتند از. انجام گرفته پنج ويژگي در اكثر وونرف ها وجود دارد

قويت كرده، به راننـدگان نـشان دهـد آنـان مهمانـاني در محلـه                هاي مشخص تا هويت محله را ابراز نموده، ت        ايجاد دروازه  •
 .هستند

 .هايي به خطوط عبوري تا به صورت عمدي خط ديد راننده را بشكنداضافه نمودن منحني •
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ها و پوشش گياهي كه يك هدف دوگانه كاهش سرعت ترافيـك            ها، تجهيزات بازي، ميله   استفاده از عناصري مانند نيمكت     •
 .يالتي براي ساكنان را تامين نموده و محيطي پياده مدارتر را ايجاد نمايددرعين ايجاد تسه

هـا، مبلمـان خيابـاني،      بازداشتن رانندگان از حركت با سرعت از طريق حذف جداول خياباني ممتد و هـدايت آنـان بـا ميلـه                     •
 .هاي متفاوتدرختان و كفسازي

ه طوريكه خيابان طوري شروع نـشود كـه احـساس محوطـه      فراهم نمودن پاركينگ ضروري است اما با فضاهاي متناوب ب          •
 .پاركينگ را ايجاد نمايد

هـا بـه وونـرف،      از هزينـه بـاالي بهـسازي و تبـديل خيابـان           . وونرف ها عالوه بر مزاياي مورد اشاره واجد ايراداتي نيز هستند                
            اقتـصادي و ايـن حقيقـت كـه ترافيـك ناپديـد              هـاي برتـر   نگهداري تجهيزات، مسائل مربوط به عدالت اجتماعي و جداسازي گروه         

  . شودهاي مرتبط با الگوي وونرف ياد ميتر منتقل مي شود به عنوان نگرانيشود بلكه به سادگي به يك خيابان آن طرفنمي

  هرها ابعـاد بـسيار    هـاي حمـل و نقـل همگـاني در شـ           ها و انـواع سـامانه     گذاري جهت ايجاد شبكه    سرمايه 1980از اواخر دهه          
نظريـه توسـعه    . هاي توسـعه شـهري مطـرح گرديدنـد        هاي حمل و نقلي به عنوان يكي از مهمترين كانون         تري يافت و گره   گسترده

كه در برخي متون تخصصي با اصطالحات و عبارات ديگري چون توسعه پيوسته با حمـل و نقـل                    11وابسته به حمل و نقل همگاني     
توسـعه وابـسته بـه حمـل و نقـل        .گردد در همين زمان ارائه شـد       نيز ياد مي   13اورت حمل و نقل همگاني     و توسعه در مج    12همگاني

كـه بـه صـورت      ) بالقوه متراكمي (ريزي براي توصيف توسعه     اصطالحي است كه بوسيله برخي ادارات برنامه      "همگاني بنا بر تعريف     

 ".گـردد آيـد، اسـتفاده مـي   بـه وجـود مـي    ) بوس، متـرو يـا قطـار      يك ايستگاه اتو  (كالبدي در نزديكي يك گره حمل و نقل عمومي          
)http://en.wikipedia.org/wiki/transit-proximate-development(.   

 با تقويت گرايش به رويكردهاي اجتماعي و طراحي شـهري           از سوي ديگر، در دهه پاياني قرن گذشته و در آستانه هزاره سوم و                  
ترين ديدگاه  به عنوان كامل14هاي حمل و نقلي، در ساليان اخير توسعه حمل و نقل همگاني مدار       هاي پيراموني پايانه  در توسعه بافت  

هـا، توجـه بـه كيفيـات     ن پايانـه هاي اين گونه اخير، وجود كاربري مختلط در پيرامـو معرفي شده است كه برخي از مهمترين ويژگي 
روي و  هاي ترابري همساز با حمل و نقـل همگـاني بـويژه پيـاده             طراحي محله، كاهش استفاده از اتومبيل شخصي و گسترش گونه         

به عنوان عوامـل متمـايز    )M.Daisa, 2004, 118( "سه ت؛ تراكم، تنوع و طراحي"به طور خالصه از وجود . باشدسواري ميدوچرخه
  .شود توسعه حمل و نقل همگاني مدار از توسعه وابسته به حمل و نقل همگاني نام برده ميكننده

اي هاي گونـاگون حرفـه     قرن بيستم ميالدي همزمان با گسترش مباحث توسعه پايدار در جهان و شاخه             90از سويي ديگر، دهه          
كـه  .  دهه پيش وارد ادبيات تخصصي مطالعات شهري گرديـد         اصطالح حمل و نقل پايدار نيز به همين دليل از حدود دو           . بوده است 

آن گونـه از حمـل و نقـل اسـت كـه             ": توان به طور خالصه برگرفته از تعريف اصلي توسعه پايدار، چنـين دانـست             مفهوم آن را مي   
ي آنهـا ايجـاد نمايـد،       اي براي نسلهاي آتي جهت تامين نيازهاي جابه جـاي         نيازهاي جابه جايي انسان امروزي را بدون آنكه مخاطره        
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هـاي  گونـه   بنابراين، روشن است كه حمل و نقل همگـاني و )http://en.wikipedia.org/wiki/sustainable transport (".تامين كند
ز در زيرمجموعه اين نـوع از حمـل و نقـل قـرار     سواري و ساير انواع ترابري سب    موتوري همچون پياده روي و دوچرخه      جابجايي غير 

  .  دارند

 از ديگر نظريات طرح شده در دهه پاياني قرن بيستم است كه ريشه هاي آن در توسعه پايدار قرار داشته و بـه                        15رشد هوشمند        
همگاني و نيز كـاربري زمـين       ويژه درجهت مقابله با پراكندگي شهري و حومه نشيني بر توسعه مراكز شهرها بر مبناي حمل و نقل                   

  :نمايدهاي سكونتي تاكيد مي فشرده، مختلط، با قابليت پياده روي و ايجاد طيفي از انتخاب

. دانـد  اي با پوشش گسترده پايداري را در يك دوره زماني كوتاه مدت باارزش مـي  رشد هوشمند مالحظات منطقه "
هـاي  مكان است؛ گستره  حمل و نقل، اشتغال و انتخاببفرد از اجتماع و    اهداف آن دستيابي به يك حس منحصر      

هاي توسعه را به صورت مساوي توزيع نموده، از منابع طبيعي و فرهنگـي                ها و منفعت    سكونتي را بسط داده، هزينه    
همچنين، توسعه به هر ميزان عناصـري چـون         . دهد  حفاظت و آنها را تقويت نموده و سالمت عمومي را اشاعه مي           

 ".، توسعه حمل و نقل مدار، طراحي پياده و دوچرخه محور را بيـشتر در برگيـرد، هوشـمندتر اسـت                    محالت فشرده 
)http://en.wikipedia.org/wiki/smart growth(  

هاي ريلي درجهـت    مگاني به ويژه سامانه   درنهايت اينكه در آستانه هزاره سوم بر تركيب اصول طراحي شهري و حمل و نقل ه                     
هاي حمل و نقلـي بـيش از پـيش تاكيـد         روي در پيرامون پايانه   استقرار اجتماعاتي فشرده تر، داراي كاربري مختلط و با قابليت پياده          

تـر  حالتي سرزنده  است كه منظور ايجاد م     16هاي حمل و نقلي   هاي ارائه شده در اين رابطه دهكده      از جمله مهمترين نظريه   . گرددمي
هـاي حمـل و     براي طراحي دهكده   18 و رابرت سرورو   17مايكل برنيك . هاي حمل و نقل همگاني است     و پايدارتر با محوريت ايستگاه    

  )http://www.transitvillages.org(: اند كه عبارتند ازاي را معرفي كردهنقلي اصول چهارگانه

  از ايستگاه حمل و نقل همگاني)  دقيقه پياده روي5( متري 500دهكده حمل و نقلي داراي فاصله حدود  •

  ايستگاه حمل و نقل و فضاهاي شهري و عمومي پيرامون ان به عنوان مركزيت دهكده حمل و نقلي  •

 آسان به مركـز شـهر، مراكـز اصـلي         ايستگاه حمل و نقل سبب تسهيل ارتباط ساكنان و كاركنان با ديگر مناطق، دسترسي              •
 فعاليتي و ديگر مقاصد عامه پسند

فضاهاي عمومي اطراف ايستگاه داراي نقشي عمده به عنوان يك نقطـه گردهمـايي اجتمـاعي و مكـاني بـراي برگـزاري                        •
 رويدادهاي ويژه و مراسم
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  دوره زماني
شرح / عنوان  نظريه پرداز  ارائه نظريه

  ترين اقدامات و  پيشنهادات مرتبطمهم  تاليف اصلي/ ايده  نظريه

  نيك دي بوئر  1990 -1960
الگوي وونرف يا     

  آرام سازي ترافيك
(Traffic 

Calming) 

 ايجاد همـسازي ميـان پيـاده و         -
ــان  ــودرو در خياب ــد  خ ــاي واح ه

همسايگي با محدود كردن سرعت 
  و چگونگي حركت خودروها

 و خودروهـاي    15-12ي   حداكثر سرعت خودروهاي معمول    -
   كيلومتر در ساعت25اضطراري 

  هاي پارك خودرو پيش بيني محل-
  ها و مسير پياده در تمامي سطح خيابان محل بازي بچه-

  پيتر كالتروپ  1995 -1985
  شلي بوتيچا

توسعه وابسته به     
  حمل و نقل همگاني

)TRD(  

 "شــهر آمريكــايي بعــديكــالن"
   و بوتيچاتاليف كالتروپ

هـاي   توسعه در اطراف ايـستگاه     -
ــل عمــومي درجهــت   حمــل و نق

  كسب حداكثر برگشت اقتصادي

هـاي  هاي خودرو مـدار در اطـراف ايـستگاه         ايجاد محدوده  -
  حمل و نقل عمومي

 اداري -هاي تجاريگذاري و ساخت كاربري تمركز سرمايه-
هـاي ترابـري در اطـراف       توسط دولت و آژانـس    ) نه مختلط (
  هاي حمل و نقل عموميستگاهاي

1990- 2000  

سازمان 
مشاركت 

اقتصادي و 
  توسعه

)OECD(  

  حمل و نقل پايدار
)SD(  

ــالمت   - ــه س ــي ك ــل و نقل  حم
هـاي زيـستي را     عمومي يا سامانه  

به مخـاطره نينداختـه و نيازهـاي        
جابه جايي شامل استفاده كمتـر از    
منابع تجديدپذير و غيرتجديدپذير    

  .درا برآورده مي ساز

پيمايي، پياده   جنبايي پايدار شامل حمل و نقل عمومي، هم        -
سواري، فناوري خودروهاي الكتريكي و دوگانه روي، دوچرخه

سوز، موتـور ديزلـي زيـستي، حمـل و نقـل عمـومي سـريع                
  شخصي و ساير انواع حمل و نقل سبز

  استفان پلودن  2000 -1990
  آندراس دوآني

  رشد هوشمند
)SG(  

ي حمـل و نقـل       توسعه برمبنـا   -
ــاثيرات  ــوه و تــ ــومي انبــ   عمــ

  زيست محيطي محدود
   برگرفته از مفهوم توسعه پايدار-

 كاربري زمين مختلط، طراحي سـاختماني فـشرده، ايجـاد           -
  هاي سكونتيانتخاب

 ايجاد محالت پياده مدار، فراهم نمودن يـك گونـاگوني از         -
  هاي ترابريگزينه

اعــات موجــود، تــشويق  هــدايت توســعه بــه ســمت اجتم-
  مشاركت ذينفعان در تصميمات

  مايكل برنيك  2005 -1995
  رابرت سرورو

دهكده         حمل 
  و نقلي

(Transit 
Villages) 

هاي حمل و نقلـي قـرن       دهكده"
21") 1996(  
 تركيب اصول طراحي شـهري،      -

حمل و نقـل و اقتـصاد بـا ايجـاد           
روي در اجتماعي فشرده قابل پياده 

 ايستگاه حمل و نقل     پيرامون يك 
  عمومي

هـاي ريلـي     نقطه اتصال دو رويكرد نوشهرسازي و سامانه       -
  جديد در آمريكا

 متري از پايانه، فضاهاي عمومي      500گانه؛ فاصله   4 اصول   -
پيرامون مركزيت ايستگاه، پايانه سبب تسهيل ارتباط با ديگر         

، فضاهاي عمومي اطراف داراي نقشي      ..مناطق، مركز شهر و   
  در گردهمايي و برگزاري مراسمعمده 

2000- 2010  
  پيتر كالتروپ
  هانك ديتمار
  گلوريا اوهلند

توسعه حمل و نقل 
  همگاني مدار

)TOD( 

ــاب  ــي  "كت شــهرك حمــل و نقل
  )2003 ("جديد

ــا   - ــشرده ب ــات ف ــاد اجتماع  ايج
ــز در    ــاده روي متمرك ــت پي قابلي

هاي ريلي با كيفيت    اطراف سامانه 
  باال

شخصه برجسته مركز شـهر بـا حـداكثر         هاي ريلي م   پايانه -
  تقدم عابران پياده

هـاي  چـرخ (هاي حمل و نقل حمايتي جمع كننـده          سامانه -
  ...)دستي، تراموا و

 فضاهاي پاركينگ كاهش يافته و مديريت شـده در حلقـه            -
  هاپياده اطراف پايانه

  
  نگارنده:  ماخذ                                                                                   تا كنون1980 نظريه هاي مرتبط با حمل و نقل شهري از -3جدول 

  
 گيرينتيجه 

گيـري توسـعه    بندي اصلي فضايي شهرها بوده و داراي تاثيراتي بنيادين بـر شـكل و جهـت                حمل و نقل تشكيل دهنده استخوان        
توانـد  هاي مرتبط مـي   ها و نظريه  يرات به وجود آمده در ترابري و ارزيابي ديدگاه        از همين رو، بازشناخت روند تغي     . درون شهري است  

ايـن امـر بـه ويـژه در         . نقشي بسزا در بررسي سير تحول ساختار شهرها و پيش بيني فرآيندهاي آتـي در ايـن زمينـه داشـته باشـد                      
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       را اسـت از اهميـت بيـشتري برخـوردار بـوده و            كشورهاي در حال توسعه چون ايران كه در مرحله گذار از شهرنشيني سنتي به نـوگ               
  .ري نمايديهاي جديدي گرديده و از تكرار اشتباهات پديد آمده در كشورهاي پيشرو جلوگتواند سبب گشايش افقمي

ييراتـي  مطالعه تاريخچه حمل و نقل درون شهري بيانگر روندي ثابت و تقريبا يكنواخت تا پيش از انقالب صـنعتي و ايجـاد تغ                            
آنچنانكه عمده نظريات مطرح شده در رابطه با اين موضوع نيز بـه يـك سـده گذشـته و     . ناگهاني و گسترده پس از اين دوران است    

دهند با نزديك شـدن بـه   عالوه بر اين، بررسي ها نشان مي. گردددوران پس از حضور وسايل نقليه موتوري در سطح شهرها باز مي    
هايي كه به ترابـري     ها و ابزارهاي ارتباطي بر دامنه ديدگاه      تر شدن روش  اس و جمعيت شهرها و پيچيده     زمان حال و با گسترش مقي     

  . در شهرها توجه نشان داده اند نيز افزوده گرديده است

               گرچه دهه هاي ابتدايي قـرن بيـستم دوران رواج اسـتفاده از خـودروي شخـصي و در نتيجـه تغييـر سـاختار شـهرها بـه نفـع                             
هاي ريلي و تراموا نمـود يافـت، حـداقل از جنبـه             حمل و نقل موتوري بود اما به حمل و نقل همگاني نيز كه به ويژه در قالب شبكه                 

از سـويي ديگـر، بـا رواج       . هاي توسعه شهري بر همين مبنا ارائه گرديـد        ايجاد ارزش اقتصادي توجه شد و برخي از مهمترين ديدگاه         
هاي مياني قرن بيستم به تدريج مشكالت و تبعات منفي اتكاي بيش از اندازه به وسايل نقليه                 ده از خودرو بويژه در دهه     فزاينده استفا 

امري كه به ارائه نظرياتي مبني بر تحديد و حتـي حـذف حركـت خـودرو در                  . موتوري در ابعاد گوناگون زندگي شهري آشكار گرديد       
نقل درون شهري بخصوص حمل و نقل همگاني و توسعه پياده مداري مـورد توجـه قـرار                  هاي ديگر حمل و     شهرها انجاميد و گونه   

  . گرفت

هـاي حمـل و نقـل همگـاني، افـزايش           گـسترش شـبكه   سرانجام اينكه، در دهه هاي پاياني قرن گذشته رويكردي دوباره بـه                   
اين امـر بـه عنـوان راهبـرد اصـلي و شـاخص       تسهيالت مرتبط و در عين حال تعديل حركت وسايل نقليه موتوري صورت گرفته و            

هاي جابجايي همساز   همچنين، در آستانه هزاره سوم بر شيوه      . هاي حمل و نقلي در سطح شهرها مطرح گرديد        گر كليه برنامه  هدايت
حـي  با حمل و نقل عمومي بويژه پياده روي و دوچرخه سواري همچنين تركيب توسعه پيرامون حمل و نقل همگاني بـا اصـول طرا                       

 .گرددشهري به عنوان راهكار اصلي مقابله با ترافيك فزاينده شهرها بيش از پيش تاكيد مي

تـوان بـه ترتيـب در سـه دوره          مهمترين نظريات مرتبط با حمل و نقل در شـهرها را مـي            به نظر مي رسد كه      بر همين اساس،          
آنچنانكه دوره اول   .  تا كنون دسته بندي نمود     1980 و از دهه     1970 تا   1920، از دهه    1910زماني؛ از ابتداي پيدايش شهرها تا دهه        

درحاليكه در دوره سوم تغيير گرايشي به       . مدار دانست  توان هنگام شروع و دوره دوم را زمان تثبيت رويكرد حمل و نقل خودرو             را مي 
  . سمت توسعه حمل و نقل همگاني به وجود آمده است

هاي حمل و نقلي متناسب با رشد شهرها متمركـز بـوده و             ي نظري بر توسعه مسيرها و زيرساخت      در دوره اول، رويكردهاي اصل         
حـال  . هاي ترابري وسايل نقليه موتوري تاكيـد گرديـد        در دوره دوم بر چگونگي ارتباط ميان حركت سواره و پياده و گسترش شبكه             

حمل و نقل همگـاني و مالحظـات حمـل و نقـل پايـدار توجـه                 هاي  آنكه در دوره اخير به شدت بر توسعه متمركز بر مسيرها و گره            
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در هر حال، بايد پذيرفت كه حذف خودروي شخصي از عرصه شهرها حداقل با توجه به شرايط موجود مد نظـر نبـوده            . گرديده است 
  .هاي حركتي استهاي ترابري و گونهبندي ميان سامانهبلكه مساله اصلي اولويت

هد گوناگون نشانگر آن است كه با توجه به گسترش شتابناك شهرنشيني و محدوديت سطوح شـهري و در                در نهايت اينكه، شوا        
هايي از حمل و نقـل كـه   اي كه به ايجاد كيفيت در فضاهاي زيستي به وجود آمده است در آينده تنها گونه        عين حال گرايش فزاينده   

  . توانند تداوم يابندايي درعوض توليد سفر متمركز باشند ميهاي انساني بوده و بر جابجكامال همسو با مقياس و ويژگي

  

  هاپي نوشت

1- Garden City  
2- Linear City  
3- Arturo Soria-y-mata  

  4- Ebenezer Howard  
5- Eugene Henard  
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