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 چکیده 

شدن در بخش  افزون و فراگیر نقل همگانی درون شهري و به ویژه سیستم مترو، در حال توسعه روز و ي حملها سیستم

 Transit - Oreinted( ینقل عموم و شهري با محوریت سیستم حمل  توسعهنظام  در. است   ما    کشور کالنشهرهاياز  اي عمده

Development( ، انتظار می. هاي مترو استچیدمان کاربري زمین و فعالیت ها در اطراف ایستگاه شیوهتمرکز اصلی بر روي

توانند ارزش افزوده اقتصادي ایجاد نموده و در کمک به تأمین منابع مالی ي خود بعملکرد پتانسیل ها با توجه بهایستگاهرود 

توسعه قطار شهري شیراز در بخش مرکزي شهر، از نقطه مقاله حاضر به ارزیابی طرح . دها مؤثر واقع شونپایدار براي شهرداري

در این راستا در قالب مطالعات میدانی، اراضی . پس از اجراي کامل طرح می پردازد هنظر تخمین بازتاب هاي مالی صورت گرفت

متري  800ع محدوده به شعا(هاي مخروبه در حوزه نفوذ ایستگاه مورد مطالعه قابل توسعه، شامل اراضی بایر و ساختمان

مصاحبه با آژانس هاي امالك، روند قیمت امالك مسکونی و تجاري، در  از طریقدر ادامه . ، شناسایی شد)12ایستگاه شماره 

، با در مرحله بعد در جهت تخمین ارزش افزوده. در حوزه نفوذ ایستگاه بررسی و تحلیل شد) 1381 -90(سال اخیر  10

قیمت  سیون خطی رابطه بین قیمت اراضی و سال را به صورت معادالت خطی محاسبه شده وو رگر spssاستفاده از نرم افزار 

در پایان سه سناریو براي توسعه اراضی اطراف ایستگاه در نظر گرفته . ه است، پیش بینی شد)1395سال (امالك در افق طرح 

سناریوي سوم توسعه اختالط عملکرد تجاري و  سناریوي اول توسعه کامالً مسکونی، سناریوي دوم توسعه کامالً تجاري و. شد

براي توسعه پیشنهاد با تحلیل و بررسی سناریوها با توجه به اصول شهرسازي، سناریوي سوم . مسکونی را پیش بینی می کند

 ها در اطرافها و فعالیتکاربري که در صورت هدایت و مدیریت اصولیهش گویاي این مطلب است ژویافته هاي پ .شده است

  .ها، ارزش افزوده حاصل شده براي شهرداري و بخش خصوصی قابل توجه خواهد بودایستگاه

  

شهر شیراز، ارزش افزوده هاي ایستگاهی،مجتمع ، قطار شهري،توسعه حمل و نقل عمومی محور :واژگان کلیدي  
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 مقدمه

. ها در عرصه سیاسی تبدیل شده است دولتهاي عمده  نقل در شهرها یکی از چالش و امروزه مسائل مربوط به حمل

نقل ریلی به تنهایی قادر به حل مشکالت  و ویژه حمله نقل عمومی و ب و ها حاکی از آن است که حمل مطالعات و بررسی

ونقل با کاربري زمین با عنوان  هایی همچون ادغام برنامه حملدر این راستا اجراي سیاست. ترافیکی در شهرها نبوده است

، تراکم باال و طرفداران این نوع توسعه. توجه بسیاري را به خود جلب نموده است) TOD(و نقل عمومی  توسعه مبتنی بر حمل

شوند را به نقل عمومی با کیفیت باال به یکدیگر مرتبط میوهاي حملمراکز فعالیتی با کاربري مختلط که به وسیله سامانه

نقل ریلی به موجب عواملی از  و هاي حملاجراي این الگو در ایستگاه. کنندمعرفی می عنوان جوابی براي مشکالت ترافیکی

ها تأثیرات قابل  هاي شغلی در حوزه نفوذ ایستگاهقبیل افزایش خدمات ارائه شده به ساکنان، افزایش دسترسی و ایجاد فرصت

یت مکان را باال برده و افزایش تقاضاي زمین را هاي ایستگاهی جذابهمچنین تحقق مجتمع. توجهی بر روي ارزش امالك دارد

این تأثیرات بر روي ارزش امالك و قیمت . شودبه همراه دارد که این امر باعث افزایش ارزش امالك و ایجاد ارزش افزوده می

دهندة اقتصاد  ، سه بازار اصلی تشکیل»کار«و » سرمایه«در کنار دو بازار » زمین«ازار افتد که بزمین در صورتی اتفاق می

زمین کاالیی خاص است زیرا غیر قابل جانشین و . این بازارها جزء جدایی ناپذیر و وابسته به یکدیگر هستند. شهري هستند

مرکز پژوهش هاي (ی، بسیار محدودتر است همگن بوده و برخالف سرمایه و کار، عرضه آن به دلیل نداشتن قابلیت جابجای

مستقیم متأثر ي مختلف اقتصاد شهري اعم از مسکن، تولید و خدمات به صورت مستقیم و غیرها بخش )1388شوراي اسالمی، 

گذار در تعیین نوع کاربري و نحوه استفاده از اراضی قیمت زمین یکی از ارکان بسیار مهم و تأثیر. از بازار زمین شهري هستند

. باشد اراضی شهر عرصه هرگونه فعالیت می. اي شهري شودتواند عامل یا مانع اجراي برنامه ها و سیاست ه شهري هست که می

وتوسعه مبتنی بر حمل. از سوي دیگر محدودیت اراضی شهر و تعلق آن به آحاد جامعه، اصل مهم در استفاده بهینه از آن است

متر از  800تا  400ناحیه اي به شعاع(ها زمین در حوزه نفوذ ایستگاه وري حداکثر ازنقل عمومی، سیاستی است که بهره

موضوع زمین شهري و . یژه اراضی پیرامونی خواهد گذاشتیرات متفاوتی را بر پیکر شهر و به ورا باعث شده و تأث) ایستگاه مترو

در بنابراین . نقل از جمله موضوعاتی است که تاکنون به آن پرداخته نشده استوهاي حملافزوده ناشی اجراي پروژهارزش

ها نسبت به همدیگر روشن گردیده و ارتباط ثر بر مرغوبیت و قیمت اراضی اطراف ایستگاهشده عوامل مؤ پژوهش حاضر، تالش

در این راستا هدف . افزوده ناشی از در تجربیات جهانی و در قلمرو مکانی پژوهش تبیین گرددنقل با ارزشوهاي حملپروژه

نقل عمومی در بخش مرکزي وهاي مبتنی بر حملهاي توسعهپروژهافزوده ناشی از اجراي اصلی مقاله بررسی و تحلیل ارزش

وهاي موردي متعدد در مورد اثرات سرمایه گذاري در نزدیکی حملهدف این تحقیق همچنین مطالعه نمونه. شهر شیراز است

 .نقل است

  مبانی نظري

TOD( تعاریف توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی - 
 از دیدگاه هاي مختلف) 1

ریزي و طراحی شهري شد، بسیاري آن را نقل عمومی محور وارد عرصه برنامهوزمانی که مفهوم توسعه مبتنی بر حمل

، Bernick& Cervero ،1997( ،)Bernick( دانستندی شایع و راهبردي براي رشد هوشمند مییروتسکین دهنده پراکنده

1996( ،)Cervero ،1994( ،)Calthorpe ،1993(.  

-ها که با تراکممخلوطی از کاربري« : شوداین چنین تعریف می 2دیتمار و پاتیکا نقل عمومی محور از نظروحملتوسعه 

  )Houshmand E. Masoumi،  2010(» .هاي مختلف در شعاع نیم مایلی یک ایستگاه حمل و نقل متمرکز شده اند

نقل عمومی و کاهش اتکاء بر ونزدیک مراکز خدمات حملاجتماعی با اختالط عملکردي که مردم را به زندگی «، 3استیل

 TOD Strategic Plan for Metro(. داندنقل عمومی محور میورا توسعه حمل» کنداستفاده از خودرو شخصی تشویق می

TOD Program ،2004(  

                                                        
1.Transit Oriented Development 
2 . Dittmar & Poticha 
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هاي نقل با ترکیبی از کاربري و حملهاي روي آسان در ایستگاهاي با تراکم متوسط تا باالتر، همراه پیاده توسعه«،4پارکر

که در این صورت حضور اتومبیل در محیط (هاي طراحی شده براي خرید پیاده بدون حذف ماشین، مسکونی، اشتغال و فرصت

 .Houshmand E(. کند نقل عمومی محور تعریف می و را توسعه حمل» )کمتر است و تأکید اصلی به پیاده روي می باشد

Masoumi، 2010(  

  نظریه هاي حمل و نقل عمومی محور

  5دیدگاه کالتورپ

-هاي مسکونی با تراکم باال و متوسط و کاربري خانه«نقل عمومی محور یعنی  و توسعه حمل کالتورپ با توجه به تعریف

اي منطقهنقل وهاي حملهاي عمومی، مشاغل، خرده فروشی و خدمات که همراه یکدیگر در نقاط استراتژیک در کنار سیستم

  ).همان منبع(» .اندمتمرکز شده

  )TOD(اصول و مفاهیم توسعه حمل و نقل محور 

نقل عمومی محور پرداخته  و لتورپ اولین شخصی است که به تدوین و تدارك راهبردهاي قابل سنجش توسعه حملاک

  :کند او جزئیاتی از ایده این الگوي توسعه را ارائه می. است

هاي مسکونی، تجاري، اداري و عمومی هاي متراکم از کاربريعمومی محور به عنوان مرکزي با آمیزهنقل  و توسعه حمل«

ها قرار فروشی و خدماتی در یک هسته تجاري با دسترسی آسان نسبت به خانههاي خردهو فضاي باز است که در آن مغازه

ها در استفاده. نقل عمومی در هسته این مرکز قرار دارد و ملیک ایستگاه ح). دقیقه پیاده روي 10متر یا  800حدود (گرفته اند 

هاي کم تراکم تر، اي براي استفاده محدوده. گیرند مرکز به صورت عمومی بوده و ادارات در طبقات باالتر از سطح زمین قرار می

خانواري در یک محدوده  تکهاي این منطقه ممکن است خانه. کند متر احاطه می 1600اي حدود  هسته مرکزي را با فاصله

  )1388رفیعیان، ( ».هاي کوچک، مدارس و صنایع سبک را در بر گرفته باشدشامل پارك

نقل عمومی محور شامل محدوده تجاري، محدوده  و لتورپ از یک واحد توسعه حملاچهار عنصر اساسی در طرح ک

  .ضوح قابل تشخیص هستندبه و 1مسکونی، فضاي عمومی و نواحی جانبی است که در تصویر شماره 

   Calthorpeاز دیدگاه  TODویژگی و اهداف اصلی 

 نقل حمایتی؛ و سازمان دهی رشد منطقه اي براي حمل - 

روي بین فواصل ایستگاه  هاي خدماتی با فرصت پیادهها و استفادههاي تجاري، مسکونی، مشاغل، پاركاختالط کاربري -

 نقل؛ و هاي حمل

 عابر پیاده نزدیک به هم که به طور مستقیم با مقاصد محلی در تماس باشد؛هاي ایجاد شبکه -

 فراهم کردن انواع مسکن از لحاظ تراکم و هزینه؛ -

 هاي حساس از لحاظ مناطق ساحلی، فضاي باز با کیفیت؛حفاظت از ایستگاه -

 اي؛ها و فعالیت محلهایجاد فضاهاي عمومی با تأکید به جهت گیري ساختمان -

  )Houshmand E. Masoumi ، 2010( .نقل موجود در محله ها و تشویق به توسعه مجدد درون محورهاي حمل -

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                            
3 . Stille 
4 . Parker 
5.Calthorpe 
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1388، رفیعیان: مأخذ  

  

  گونه هاي مراکز توسعه حمل و نقل محور

شان  نقل و تراکم توسعه و دو گونه مرکز توسعه حمل و نقل مدار را بسته به مفصل بندیشان با سامانه حمل لتورپاک

  :تشخیص داده است

تواند خطوط ریلی سبک و اند که میاي واقع شدههاي منطقهنقل عمومی محور شهري در ایستگاه و مراکز توسعه حمل .1

او پیشنهاد . این مراکز باید داراي تراکم تجاري زیاد و تراکم مسکونی متوسط باشند .السیر باشدسنگین یا خطوط اتوبوس سریع

 . کند که در این نواحی دنبال فعالیت و تراکمی برویم که منطقه به آن نیاز دارد و امکان توسعه آن وجود دارد می

اي در حدود سه مایل  محلی با فاصلهکننده یا  مراکز توسعه حمل و نقل عمومی محور، در کنار یک خط اتوبوس تغذیه .2

کنار تراکم متوسط  این مراکز باید در. اند از ایستگاه خطوط شریانی حمل و نقل واقع شده) دقیقه پیاده روي 10نه بیشتر از (

  .)1388، رفیعیان( مسکونی و مراکز خرید و تفریح باشند

 :6دیدگاه سرورو

یک اجتماع با کاربري مختلط و فشرده، گرداگرد «: نقل عمومی محور عبارت است از و ، توسعه حملسرورودر دیدگاه 

داران را به  اي طراحی گردیده است تا نظر ساکنین، کارگران و مغازه ونقل؛ این ایستگاه به گونه  مرکزیت یک ایستگاه حمل

نقل تقریباً به اندازه یک  و هاي حملدهکده. نقل عمومی و کاهش استفاده از اتومبیل شخصی جلب نماید و استفاده از حمل

 10تا  5توان در مدت  یابد و مسافتی است که مینقل توسعه می و از یک ایستگاه حمل) کیلومتر 4/0_متر 400(چهارم مایل 

ن در این دیدگاه ساختار جدید و یا توسعه مجددي از یک یا چند ساختمان است که براي آسان نمود» .دقیقه پیاده پیمود

  .)1387سعیدي رضوانی، ( شود نقل عمومی طراحی می و با حملیابی و تعیین مکانی استفاده از جهت

  اصول توسعه حمل و نقل عمومی محور 

 4/0نقل است که در فاصله  و گرا در واقع نوعی یکپارچگی عملکردي میان کاربري زمین و حمل نقل عمومی و توسعه حمل

مسیرهاي ویژه پیاده و دوچرخه را مورد ) حمل و نقل ریلی و یا اتوبوس سریع(کیلومتر از ایستگاه حمل و نقل،  8/0کیلومتر تا 

انتخاب  TODهایی که براي مراکز در ایستگاه. کند سواري را تشویق می روي و دوچرخه دهد و از این طریق پیاده توجه قرار می

در این . بایست به وجود آورنده یک مرکز فعالیتی با فضاهاي مدنی با کیفیت باال باشد شوند، طراحی مکان و ایستگاه می می

به ) از لحاظ درآمد(هاي خدماتی، خرده فروشی، تجاري و انواع مسکن براي قشرهاي مختلف جامعه مجموعه باید انواع کاربري

  .شود ه با حرکت به سمت بیرون مرکز از میزان این تراکم کاسته مییابی شوند کصورت فشرده و متراکم مکان

                                                        
6 Cervero 

هاي کالتورپ در مورد توسعه حمل و نقل ایده: 1تصویر شماره
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این نکته را باید افزود که در مسائل برنامه ریزي و طراحی شهري در شهرهاي ایران توجهی به رفت و آمد افراد سالمند، 

اي باشد تا  مکان باید به گونه کنیم که طراحی این اصل را اضافه می TODشود، بنابراین به اصول  ناتوان، معلول و نابینا نمی

  .مکان براي حرکت تمام شهرواندان امکان پذیر باشد

  توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی و ارزش امالك

براي رفع مشکالت معاصر  عملی حلی نقل عمومی به عنوان راه و در سراسر ایاالت متحده آمریکا، توسعه مبتنی بر حمل

یکی از  .)cervero ،2001( شناخته شده است... ود مسکن، آلودگی هوا، پراکنده رویی وافزایش ترافیک، کمب: شهري مانند

معموالً . باشد تغییر در قیمت زمین می ،هاي ایستگاهینقل و تحقق مجتمع و مشهودترین بازتاب هاي اقتصادي پروژه هاي حمل

این امر از طریق افزایش تقاضا . قیمت زمین همراه استها با افزایش  تغییرات آگاهانه و برنامه ریزي شده در اطراف ایستگاه

سترسی یت محیط و دمختلف شهري یا از طریق ارتقاي کیفهاي صورت می گیرد که خود در نتیجه بهبود دسترسی به مکان

  ).٢٠٠٢، cervero(به خدمات شهري حاصل می شود 

نقل  و د که رابطه ي بین ارزش امالك و حملآی در این ارتباط در بعد اقتصادي و ارزش امالك این سوال پیش می

 :این عوامل عبارتند از. چیست؟ پاسخ به این سوال بسیار پیچیده است، زیرا عوامل متعددي در ارزش زمین دخیل هستند

هاي انتخابی، موقعیت زمین، سطح قطعات، سوابق تاریخی، میزان آبادي، شرایط  میزان دسترسی به خدمات شهري، کاربري

حال از لحاظ تاریخی در مطالعات انجام شده، اثرات مثبت بر روي ارزش امالك از  با این. )1378نقی زاده، (اقلیمیو  محیطی

   ).Diaz(نقل ریلی به اثبات رسیده است و گذاري بر روي سیستم حمل طریق سرمایه

 1800هاي  در اواسط سال. گردد نقل ریلی بر روي ارزش امالك به اواسط قرن نوزدهم بر می و قدمت بررسی اثرات حمل

نتایج نشان داد که میزان اجاره . بها انجام دادها و مطالعاتی در زمینه نرخ رشد اجاره میالدي، کمیسیون سلطنتی لندن بررسی

  ).٢٠٠٩، Lambert(درصد افزایش یافته است  25تا  10نقل به طور هفتگی و ماهانه  و هاي حملبها در حوزه نفوذ ایستگاه

وري بیشتر از زمین  کند که موجب بهره نقل عمومی از یک ساختار شهري فشرده حمایت می و توسعه مبتنی بر حمل

شود و ساکنان  ها، باعث افزایش سکونت میاین نوع از توسعه به موجب افزایش قابلیت دسترسی در اطراف ایستگاه. شود می

و در یک بازار رقابتی موجب افزایش ارزش امالك شده  )٢٠٠٤، Pels( باشند حاضر به پرداخت قیمت بیشتري براي مسکن می

   ).٢٠٠١، cervero(کند  و ارزش افزوده ایجاد می

  :این متغیرها عبارتند از. گیرد نقل بر روي ارزش با توجه به متغیرهاي مختلفی صورت می و تأثیر حمل

 .شوند نقل طراحی می و ي حملهامتري از ایستگاه 800تا  400اي که در شعاع مسیرهاي پیاده -

 .ایجاد مسکن براي قشرهاي مختلف و تنوع کاربري ها -

اند این عامل تأثیر مثبت بیشتري بر روي ارزش امالك هاي شغلی ایجاد شده، مطالعات نشان دادهدسترسی به فرصت -

ادامه افزایش تقاضا براي سکونت را به شود که در  این عامل در کنار دو عامل فوق به توازن شغل و خانه منجر می. دارد

 .همراه دارد

ها براي توسعه محدودیت داشته باشند، با هاي اطراف ایستگاه هاي توسعه، به این معنا که اگر زمینرفع محدودیت -

 ).همان منبع( آید وجود میه نقل، امکان توسعه ب و هاي ایستگاهی و تلفیق کاربري زمین با حملاجراي مجتمع

جویی در زمان سفرهاي درون شهري، عامل دیگري است که نقش مهمی در افزایش ارزش امالك و ایجاد  صرفه

آمد  و کنند، به طور حتم رفت و آمد با قیمت پایین را به رفت به طور مؤثر افرادي که در زمان صرفه جویی می. افزوده دارد ارزش

شود،  تر می راستا امالك مسکونی براي ساکنان نزدیک به راه آهن جذابدر این . کنند تر در خرید خانه لحاظ می با قیمت باال

مطالعاتی که در سال . بخشد چرا که نزدیکی به حمل و نقل عمومی دسترسی به مراکز شهر و مناطق اشتغال را سهولت می

نقل ریلی و  و حمل هايدر فیالدلفیا انجام شد، نشان داد که ارزش امالك مسکونی به دلیل مجاورت با ایستگاه 1971

این تأثیرات به طور مشابه در تورنتو نیز . دالر افزایش پیدا کرد 149آمد به بخش مرکزي شهر  و جویی در زمان رفت صرفه

  ).Diaz(مشاهده شده است 
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. باشد نقل و کاربري زمین می و هاي ایستگاهی تلفیق یکپارچه حملنقل عمومی و مجتمع و مفهوم توسعه مبتنی بر حمل

نقل ریلی بر روي ارزش امالك، انتخاب نوع کاربري یا تصمیم در مورد تغییر کاربري زمین در  و این در زمینه تأثیرات حملنابرب

شود و  ها از یک قطعه زمین گرفته میچون براي همیشه امکان سایر کاربري. ها، بسیار حساس و مهم هستحوزه نفوذ ایستگاه

ماند و درصورت تغییر و در بعضی موارد به صورت غیر قابل بازگشت بر روي زمین باقی میکاربري منتخب براي مدت طوالنی 

شود  باعث کاهش ارزش امالك می آید که در ادامه وجود نمیه بردن به تصمیم اشتباه، امکان جبران آن ب مدیریت شهري یا پی

)Pels ،2004.(  دهد که  نقل ریلی در آتالنتا نشان می و هاي حملایستگاهدر این ارتباط باید گفت که، بررسی تأثیرات نزدیکی به

بنابراین مهم است . )Diaz(ها، اثرات منفی بر روي ارزش امالك داشته است هاي صنعتی در اطراف ایستگاهیابی کاربريمکان

  .که نوع کاربري در این نواحی چگونه خواهد بود

نقل ریلی بر روي ارزش امالك پرداخته اند، در اکثر موارد تأثیرات  و در مجموع، مطالعاتی که به بررسی تأثیرات حمل

هاي انجام شده در اطراف ایستگاه ها  نتایج غالباً به این صورت بوده که محیط فیزیکی اطراف و فعالیت. اند مثبتی را ثبت کرده

در برخی . باشد ستگاه متفاوت میگذاري با توجه به خدمات ارائه شده توسط ای باشد و همچنین شدت تأثیر بسیار مهم می

ها و کنترل نکردن آلودگی  مطالعات نیز اثرات منفی ثبت شده است که این تأثیرات منفی ناشی از مکان یابی نامناسب کاربري

  .صوتی می باشد

  حمل و نقل ریلی و ارزش امالك مسکونی

هاي مسکونی انجام شده، بعد از تحقق مجتمعنقل ریلی بر روي ارزش امالك  و اکثر مطالعاتی که در زمینه تأثیر حمل

، نشان 1990 مطالعه منطقه خلیج سانفرانسیسکو در سال. ایستگاهی و با استفاده از تابع قیمت هدانیک انجام شده است

. دالر افزایش فروش داشته است 29/2نقل ریلی  و خانواري به دلیل نزدیکی به حمل مربع از مسکن تک دهد که ارزش هر متر می

نشان داد که ارزش امالك  ،استفاده از تابع قیمت هدانیک در فیالدلفیا انجام شد رهبا در 1993مطالعه دیگري که در سال 

در مقابل با مطالعاتی که در میامی انجام شد، مشخص شد که سیستم مترو در . درصد افزایش یافته است 4/6مسکونی تقریباً 

پژوهشگران علت این امر را در میزان . ي نداشته و یا تأثیر بسیار کمی داشته استاین شهر بر روي ارزش امالك یا تأثیر

مطالعات در آتالنتا نیز نتایچ قابل توجهی . کند اند که خدمات بسیار کمی را عرضه می خدمات رسانی مترو نتیجه گیري کرده

یافته است و در مناطق با درآمد باال، قیمت داشته است، به این صورت که قیمت مسکن در مناطق با درآمد پایین افزایش 

، در شیکاگو انجام داد، مشخص شد که ارزش امالك مسکونی 2002در مطالعاتی که لین در سال . مسکن کاهش یافته است

در این مطالعه علت این افزایش قیمت را کیفیت خدمات ارائه شده توسط سیستم . درصد افزایش یافته است 20تقریباً 

  ).٢٠٠٣، Cervero(اند گیري کرده ل ریلی و دسترسی به پارکینگ نتیجهنق و حمل

  حمل و نقل ریلی و ارزش امالك تجاري

هایی که هاي راه آهن و اتخاذ سیاستدریافت که ارزش امالك تجاري به علت مجاورت با ایستگاه 1999نلسون در سال 

دهد که هدف قرار دادن هاي نلسون نشان مییافته. یابد فزایش میشوند، ا ها میموجب ایجاد ساختار فشرده در اطراف ایستگاه

ها به همراه پارکینگ راحت و تراکم باال باعث افزایش تولید هاي خاص در اطراف ایستگاهگیري ناحیههاي تجاري و شکلتوسعه

هاي دي سی و آتالنتا بین سالهمچنین مطالعه پنج ایستگاه راه آهن در واشنگتن . شود شده و موجب ایجاد ارزش افزوده می

 9درصد به  7بها براي امالك تجاري، ارزش افزوده این امالك از دهد که عالوه بر افزایش اجاره ، نشان می1989تا  1978

  ).همان منبع(درصد افزایش یافته است 

  :باشد اند که ارزش افزوده امالك تجاري به سه متغیر زیر وابسته می مطالعات نشان داده

  ؛میزان افزایش و بهبود دسترسی. 7

  ؛)متري ایستگاه 800تا  400ناحیه اي به شعاع (جذابیت نسبی مکان در حوزه نفوذ ایستگاه . 8

  ؛)١٩٩٩،  Parsons Brinckerhoff( بازار امالك و مستغالت در منطقه. 9

  



7 

 

  پیشینه پژوهش

اند،  نقل بر روي ارزش امالك را بررسی کرده و حمل هایی که اثرات نزدیکی به در این بخش از مقاله، مطالعات و پژوهش

  .شوند معرفی می

، Robert Cervero and Michael Duncan( نقل ریلی بر ارزش امالك در شهر سان دیاگو؛ و تأثیر خدمات حمل

٢٠٠٢(  

د توجه قرار داده اي است که توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی را بسیار مورشهر سان دیاگو در کالیفرنیا اولین منطقه

-هاي اطراف ایستگاهاي که استراتژي مدیریت شهري در این منطقه تمرکز بر زمینبه گونه. کند است و در ترویج آن عمل می

هاي در این پژوهش، با استفاده از تابع قیمت هدانیک، ارزش افزوده ناشی از اجراي مجتمع. باشد نقل می هاي حمل و

نقل ریلی در این  و هاي حملنتایج حاکی از آن است که نزدیکی به ایستگاه. دیاگو بررسی شده استایستگاهی در شهر سان 

هاي مسکونی آپارتمانی، افزوده براي مجتمع درصد ارزش 46ها، اي که در اطراف ایستگاه شهر نتایج قابل توجهی داشته به گونه

هاي تجاري محاسبه شده است افزوده براي زمین رصد ارزشد 91خانواري و حدود  درصد ارزش افزوده براي مسکن تک 17

)Cervero ،٢٠٠٢.(  

بررسی تأثیرات نزدیکی به ایستگاه هاي حمل و نقل ریلی بر روي ارزش : ارزش افزوده حمل و نقل ریلی

  )٢٠٠١، Robert Cervero and Michael Duncan( امالك تجاري در شهر سانتا کالرا؛

هاي حمل و نقل ریلی در فاده از تابع قیمت هدانیک ارزش افزوده ناشی از نزدیکی به ایستگاهدر این پژوهش نیز با است

هاي فاصله تا ایستگاه راه آهن، تراکم شاغلین در بخش: در این مطالعه متغیرهاي مانند. شهر سانتاکالرا بررسی شده است

-دهد که سرمایه نتایج نشان می. و تحلیل انتخاب شد مختلف اقتصادي، قابلیت دسترسی و میزان مسیرهاي پیاده براي تجزیه

. ها شده استمتري ایستگاه 400هاي تجاري در  درصدي ارزش زمین 23هاي راه آهن باعث افزایش گذاري در اطراف ایستگاه

زایی  نقل عمومی موجب درآمد و همچنین نتایج حاکی از آن است که مجاورت با حمل و نقل ریلی و توسعه مبتنی بر حمل

، cervero( هاي خالق در جهت تأمین منابع درآمدي پایدار براي مقامات محلی شده استپایدار و به وجود آمدن روش

٢٠٠١(.  

 )Rodrick B. Diaz, Booz. Allen & Hamilton Inc( تأثیر حمل و نقل ریلی بر روي ارزش امالك؛

در این . باشد نقل ریلی بر روي ارزش امالك می و یر حملاین گزارش، بررسی جامعی از تحقیقات اخیر علمی در مورد تأث

گیري عمومی از تأثیرات پروژه حمل و نقل بر روي ارزش امالك در سرتاسر شمال آمریکا به منظور نتیجه 12مقاله تأثیر 

حمل و نقل بر  هايدهد که در مجموع مجاورت با ایستگاهنتایج نشان می. نقل بر روي ارزش امالك، مقایسه شده است و حمل

باشد که با عامل اصلی این تأثیرات مثبت قابلیت دسترسی و جابجایی می. توجهی داردروي ارزش امالك تأثیرات مثبت و قابل

هاي صنعتی و ها با سایتها به دلیل مجاورت ایستگاهدر بعضی پروژه. شودنقل عمومی ایجاد می و توسعه مبتنی بر حمل

   ).Diaz( ها کاهش یافته استنشده، ارزش امالك در حوزه نفوذ ایستگاههاي صوتی کنترل آلودگی

  )٢٠٠٩، Kaleah De’Nay Lambert( توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی و تأثیرات آن بر روي ارزش امالك؛

فالتون  ایستگاه قطار شهري در شهرستان 5اي، ارزش افزوده امالك را در این گزارش با استفاده از یک تحلیل مقایسه

نتایج نشان . ها انجام شدمتري ایستگاه 1600و  800، 400هاي، مطالعات در فواصلی به شعاع. مورد بررسی قرار داده است

نقل عمومی عالوه بر افزایش ارزش امالك، باعث افزایش متوسط  و ها و توسعه مبتنی بر حملدهد که مجاورت با ایستگاهمی

ها  برداري آنهایی که مدت زمان بیشتري از بهرهنتایج بیانگر این مطلب است که ایستگاه همچنین. درآمد خانوار شده است

  .اند گذرد ارزش افزوده بیشتري را به وجود آوردهمی

 )٢٠٠٩، Eric Pels, Piet Rietveld(؛ هاي خطوط ریلی بر روي ارزش امالك مسکونی و تجاريتأثیر ایستگاه

ها در مطالعات گذشته را اند، تأثیرات حمل و نقل بر روي ارزش امالك و تنوع یافته دهدر این گزارش نویسندگان سعی کر

نقل درون شهري و برون شهري به طور  و در این پژوهش تأثیرات حمل. با استفاده از روش تجزیه و تحلیل متا توضیح دهند
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نقل،  و هاي جمعیتی، نوع سیستم حملمانند، ویژگیبراي تجزیه و تحلیل به روش متا متغیرهایی . جداگانه بررسی شده است

دهد حمل و نقل درون شهري تأثیرات نتایج نشان می. هاي محیطی مورد بررسی قرار گرفتدسترسی، کیفیت مسکن و ویژگی

همچنین مشخص شد که امالك تجاري بیشتر از امالك مسکونی تحت . نقل برون شهري دارد و مثبت بیشتري نسبت به حمل

نتایج بررسی مطالعات گذشته در این پژوهش نشان داد که به طور میانگین امالك تجاري که در . اندیرات مثبت قرار گرفتهتأث

  .درصد افزایش ارزش داشته اند 2/12ها قرار داشتند حدود متري ایستگاه 400

، Robert Armstrong( نقل ریلی بر روي ارزش امالك مسکونی تک خانواري در بستن؛ و تأثیرات خدمات حمل

1994( 

دهد که ارزش امالك مسکونی تک نتایج پژوهش نشان می. در شهر بستن انجام شده است 1994این پژوهش در سال 

پژوهشگران . درصد افزایش یافته است 7/6نقل درون شهري، به طور میانگین حدود  و هاي حملخانواري در حوزه نفوذ ایستگاه

  . دانند ها میز افزایش قابلیت دسترسی و جابجایی در اطراف ایستگاهاین افزایش ارزش را ناشی ا

 ,Robert Armstrong( ارزیابی مزایاي حمل و نقل ریلی در شرق ماساچوست با استفاده از روش هدانیک؛

Daniel Rodriguez ،2006( 

استفاده از تابع قیمت اي در شرق ماساچوست با در این پژوهش مزایاي حمل و نقل ریلی در سطح محلی و منطقه

قطعه مسکونی براي بررسی انتخاب شد که تعدادي به  1860در مجموع . هدانیک مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است

با مقایسه ارزش امالك بین این دو گروه . نقل ریلی دسترسی داشتند و تعدادي هم به این سیستم دسترسی نداشتند و حمل

همچنین . درصد ارزش ریالی باالتري دارند 10تا  6/9ها نسبت به بقیه امالك، جاور ایستگاهمشخص شد که امالك مسکونی م

  .درصد افزایش یافته است 10دهد ارزش امالك به طور میانگین بعد از بهره برداري از حمل و نقل ریلی نتایج نشان می

  .در پایان در جدول زیر نتایج تعدادي از مطالعات آورده شده است

 
  خالصه اي از اثرات حمل و نقل راه آهن در ارزش امالك _1شماره  جدول

مکان، نویسنده، 

 سال نشر

سیستم راه 

 آهن

نوع ویژگی 

 مطالعاتی
 نظرات نتیجه

 لس آنجلس

Fejarang et al 
)1994(  

:راه اهن سریع  

 مترو ریلی
 تجاري

قیمت امالك تجاري در نیم مایلی ایستگاه، 

.دالر افزایش یافته است 31  

در مجموع میانگین قیمت امالك  حوزه 

نفوذ ایستگاه در مقایسه با امالك خارج از 

-1980. (این حوزه افزایش یافته است

1990(  

اثر خدمات راه آهن با استفاده از روش آزمون 

-و کنترل توسط گروهی براي مقایسه ویژگی

هاي درون کریدور نسبت به جاهاي دیگر، 

.مطالعه شده است  

 فیالدلفیا

Voith 
)1993(  

:راه آهن سریع  

SEPTA 
 مسکونی

هاي تک خانواري به علت ارزش خانه

نزدیکی به ایستگاه به طور میانگین از 

.افزایش یافته است% 8به % 5/7  

دسترسی به راه آهن با توجه به نزدیکی خانه 

.به سرویس قطار تعریف شده است  

 شهر سانتاکالرا

Weinberger 
)2000-2001(  

Cambridge 
Systematics, 

Inc 
)١٩٩٩(  

LRT: 

خط 

Guadalupe 

 تجاري

قیمت امالك تجاري در هر فوت مربع، در 

1شعاع  4� مایل از ایستگاه به طور میانگین 

سنت بیشتر از امالك تجاري  5تا  3/2

3است، که در  4� .مایل از ایستگاه هستند  

1دفاتر اداري در شعاع   4� مایل از  

ایستگاه به طور میانگین به ازاي هر فوت 

دالر سود ناخالص  بیشتري از  87/4مربع 

3دفاتر اداري در شعاع  4� مایلی ایستگاه  

دسترسی به . تجزیه و تحلیل در شهرستان

1حمل و نقل با فاصله  4� مایل اندازه گیري   

.می شود  
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.دریافت می کنند  

 پورتلند

Dueker and 
Bianco 

)1999(  

LRT: 

MAX  خط، 

Eastside 

 مسکونی

ها با نزدیک شدن به ارزش ریالی خانه

.ایستگاه افزایش یافته است  

 200بیشترین نرخ تفاوت بین ایستگاه تا 

.دالر رخ می دهد 2300فوت دورتر،   

مطالعه حاضر با استفاده از روش آزمون و گروه 

کنترل به مقایسه ارزش امالك در طول 

ر امتداد خط راه آهن کریدور تا کسانی که د

.هستند انجام شده است  

 پورتلند

Lewis -
Workman and 

Brod 
)١٩٩٧(  

LRT: 

MAX خط ،
Eastside 

 مسکونی

دالر ارزش افزوده  75به طور میانگین، 

براي هر فوت مربع از اراضی اطراف 

) فوت 2500-5280شعاع (ایستگاه ها

.حاصل شده است  

ناحیه با قه مورد مطالعه به عنوان یک طمن

.شعاع یک مایلی تعریف شده است  

فوت دورتر، از سه ایستگاه  2500اما در 

) 172، خیابان 162، خیابان 148خیابان (

دسترسی به عنوان فاصله زمین تا ایستگاه 

.اندازه گیري می شود  

 پورتلند

Knaap et al. 
)1996(  

LRT: 
MAX  خط، 

Westside 

 مسکونی

مایلی ایستگاه ارزش امالك در فاصله نیم 

افزایش یافته است اما با دور شدن از 

.ایستگاه ارزش کاهش پیدا می کند  

 LRTمطالعه ارزش امالك در قبل از عملیات 

Westside .در منطقه   

تا  2منطقه مورد مطالعه شامل زمین در عرض 

.کیلومتري از خط در شهرستان واشنگتن 3  

1دسترسی در فاصله  2� مایل اندازه گیري  

.دمی شو  

 سن دیاگو

Landis et al. 
)١٩٩٥(  

LRT: 
واگن برقی سن 

 دیاگو

مسکونی و 

 تجاري

متر و نزدیک  100هاي معمولی در خانه

.دالر به فروش می رسد 272ایستگاه   

.هیچ اثر تجاري در بر نداشت  

.تجزیه و تحلیل در شهرستان  

دسترسی به عنوان فاصله زمین تا ایستگاه 

.اندازه گیري می شود  

خوزهسن   

Landis et al. 
)١٩٩٥(  

LRT: 

قطار سبک سن 

 خوزه

 مسکونی

ارزش امالك مسکونی در حوزه نفوذ 

دالر بیشتر از امالك  197ایستگاه، 

.مسکونی خارج از این حوزه می باشد  

.تجزیه و تحلیل در شهرستان  

.براساس فاصله زمین تا ایستگاه  

ریل نوري در منطقه تجاري و صنعتی واقع 

هاي مجاور درخدمت افراد خانه. شده است

.مسن و با درآمد پایین قرار دارد  

 پورتلند

Al- Mosaind 
et al. 

)١٩٩٣(  

LRT: 

MAX خط ،

Eastside 

 مسکونی

متر و  100هر خانه معمولی در فاصله 

دالر بیشتر به فروش  663نزدیک ایستگاه 

.می رسد  

مطالعه در منطقه مسکونی و هفت ایستگاه 

.انجام شده است  

1فروش خانه در دورتر از   4� مایل انجام می  

.شود  

  نگارندگان: مأخذ

  رویکرد و روش انجام پژوهش

ناحیه (قطار شهري شیراز و حوزه نفوذ این ایستگاه  1از خط ) ایستگاه امام حسین( 12در مقاله حاضر ایستگاه شماره 

. باشد می تحلیلی –توصیفی  ،تحقیق علمی روش .دهد قلمرو مکانی پژوهش را تشکیل می) متري ایستگاه 800اي به شعاع 

هاي مخروبه در قلمرو مکانی  در این راستا تحت مطالعات میدانی در ابتداي امر اراضی قابل توسعه شامل اراضی بایر و ساختمان

لعه طرح هاي امالك و همچنین مطا در ادامه با بکارگیري تکنیک پرسشنامه و مصاحبه با آژانس. پژوهش شناسایی شده است

براي تحلیل داده . توصیف شده است) 1390تا  1381از سال (سال اخیر  10هاي فرادست، قیمت اراضی مسکونی و تجاري در 
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به این صورت که با استفاده از این نرم افزار و . استفاده شده است spssآوري شده، از روشهاي آماري و نرم افزار  هاي جمع

این کار براي هر یک از اراضی . (اراضی و سال بصورت معادالت خطی برازش شده است رگرسیون خطی، رابطه ي بین قیمت

در ادامه با توجه به معادالت برازش شده، قیمت هر متر مربع از اراضی ). مسکونی و تجاري به طور جداگانه انجام شده است

سناریو در جهت توسعه اراضی پیشنهاد  3در مرحله بعد، . بینی شده است ، پیش)1395(مسکونی و تجاري براي افق طرح 

با توجه به هر یک از سناریوها محاسبه ) 1395و  1390تفاوت قیمت اراضی در سال هاي (ارزش افزوده اقتصادي . شده است

در پایان سناریوهاي پیشنهادي با عنایت به اصول شهرسازي و در نظر گرفتن مسائل اقتصادي مورد تجزیه و تحلیل . شده است

  .گرفته و یک سناریو براي توسعه انتخاب شده استقرار 

  قطار شهري شیراز

 تاریخچه

با مطالعات  با مطالعات شرکت سوئدي ولوو آغاز گردید و نهایتاً، و باز می گردد 1355طرح قطار شهري شیراز به سال  

به سرانجام مطلوبی دست  1380نقل دانشگاه شریف در سال  جامع حمل و نقل و ترافیک شیراز توسط پژوهشکده حمل و

  .یافت

. اجرا گردید 1400انجام گردیده، مدلی براي سال  1378هاي گسترده ترافیکی سال در این طرح که بر مبناي آمارگیري

قطار شهري شیراز به طور  .عملیات اجرایی آن آغاز گردید 1380طرح قطار شهري شیراز با این پشتوانه مطالعاتی در سال 

  .کیلومتر خواهد بود 1/50 باشد که جمعاً مستقل میخط  3کلی داراي 

  ضرورت تأکید بر سیستم حمل و نقل همگانی در شهر شیراز

هاي خیابانی براي استفاده وسائل نقلیه شخصی، و پیامدهاي منفی هاي سنگین توسعه شبکهامروزه با توجه به هزینه

اصولی براي شهرهاي بزرگ محسوب می شود بنابراین طراحی هاي حمل و نقل همگانی یک راه حل وسیع آن، توسعه سیستم

  )1380دانشگاه صنعتی شریف،( .تم اتوبوسرانی مناسب براي شهر شیراز مورد مطالعه قرار گرفته استسسی

  گزینه هاي سیستم قطار شهري سبک

هاي مختلفی مورد به منظور ارائه و پیشنهاد مسیرهاي مناسب براي قطارهاي سبک شهري براي شهر شیراز، گزینه

  :این گزینه ها بر اساس زیر ساخته شده اند. بررسی قرار گرفته است

 اند؛ هاي آن بسیار باال فرض شدهمسیرهاي تمایل حرکت مسافران در شبکه شهر شیراز، وقتی که ظرفیت همه راه -

 کند؛ اال به هم وصل میهاي با ظرفیت بسیار باي شهر شیراز را با بزرگراهکه مرکزهاي ناحیه شبکه فرضی -

 پیشنهادهاي کارشناسان و دست اندرکاران و مسئولین اجرایی شهر شیراز؛ -

 ساس اطالعات موجود از حجم مسافر جابجا شده؛اهاي کارشناسی برتحلیل -

 )منبع همان(امکان ساخت خطوط قطار شهري در مسیرهاي مختلف از نظر اجرایی؛ -

  نقل شیراز هدف هاي کلی مطالعات جامع حمل و

هاي ابتدا مسائل را از روش. شود اساس یک روش تحلیلی مشخص میمطالعات جامع حمل و نقل شیراز برهاي  هدف

کنندگان، تحلیل مسائل هاي رویدادها، مذاکرات، نظرات دست اندرکاران، دریافت نظرات استفادهبررسی گزارش(مختلف 

  .اند تبیین نمودهشناسائی کرده و سپس اهداف کلی را ) نقل و حمل

  :نقل شیراز و هاي کلی مطالعات حملهدف

 نقل؛ و فرهنگ درست حمل: برقراري نظم -

 حفظ محیط زیست و سالمت روح و جسم انسان؛ -

 ساخت شهري پیشرو؛ -

 نقل؛ و افزایش اطمینان نسبت به سیستم حمل -

 ها در شهر؛ دسترسی آسان به فرصت -
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  نقل؛ و بهبود خدمات حمل -

  و

 کاهش زمان سفر و انتظار؛ -

 نقل ارزان شهري؛ و تأمین حمل -

 کاهش تردد وسایل نقلیه شخصی؛ -

 ایجاد تنوع در انتخاب وسیله سفر؛ -

 )1379، همان(توسعه مناطق شهري در محدوده ابتدا و انتهاي مسیر؛ -

 مترو شهر شیراز_خطوط قطار شهري

  خط یک - 

مین اعتبار شده أو ت باشد می احداث در دست هم اکنون خط یک ،شیرازدر شهر خط طرح قطار شهري سه از میان 

 5/24طولی معادل ایستگاه می باشد و  21شامل  شودمیمنتهی میدان احسان آغاز و به این خط که از میدان اهللا  .است

 5طرح خط یک در . نفر در ساعت را خواهد داشت 10000جایی  به کیلومتر طول و پتانسیل جا  1/24خط این  .کیلومتر دارد

 .می باشد بخش در حال اجرا

  خط دو - 

ایستگاه . شود کیلومتر است و از میانرود در جنوب شهر آغاز شده و به میدان آزادي منتهی می 10طول این خط حدود 

به همین دلیل این ایستگاه حائز اهمیت  و خواهد بود 2و  1بین دو خط و تبادلی حسین، ایستگاه مشترك   میدان امامواقع در 

  .می باشد

  خط سه - 

خان را به مرکز شهر جدید صدرا متصل  بینی شده که میدان میرزا کوچک کیلومتر پیش 16به طول حدود  هخط س

جابجایی راه آهن سراسري به منظور » ایستگاه پایانی«خط سوم مترو شیراز یک ایستگاه ویژه نیز در محدوده در  .نماید می

  .پیش بینی شده است ،آهن بین شهري راه مسافران خط

 محدوده مورد مطالعه

این . باشد  قطار شهري شیراز می 1از خط ) )ع(ایستگاه امام حسین( 12نمونه موردي براي انجام پژوهش، ایستگاه شماره 

شهرداري  و در مرز منطقه دو منطقه یکدر  که) ستاد سابق( )ع(خان زند و در میدان امام حسین ایستگاه در خیابان کریم

محل تقاطع خیابان کریم خان زند از شرق به غرب و خیابان انقالب در بخش مرکزي شهر و  این میدان .قرار دارد شیراز

مطالعات در حوزه نفوذ ). 1نقشه شماره ( .به سمت جنوب و خیابان آزادي به سمت شمال است) مشیر فاطمی سابق(اسالمی 

بر اساس مطالعات مهندسین مشاور فرنهاد، جمعیت استفاده کننده از ایستگاه در . شود متري، انجام می 800ر شعاع ایستگاه د

  .نفر خواهد بود 17112ساعات اوج، 

  

  

  

  

  

 

  

  

موقعیت ایستگاه مورد مطالعه در شهر شیراز_1نقشه شماره   

نگارندگان: مأخذ  
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  شناسایی اراضی قابل توسعه

قطعه اراضی قابل توسعه  84دهد که در حوزه نفوز ایستگاه مورد مطالعه، در مجموع مطالعات میدانی نشان مینتایج 

متر مربع  54/60855مجموع مساحت این قطعات  .قطعه ساختمان مخروبه وجود دارد 19قطعه زمین بایر و  65شامل، 

توانند به عنوان فضاهاي پشتیبان به کار گذاري، میفعالیت و سرمایهاین اراضی عالوه بر ایجاد پتانسیل براي تزریق . باشد  می

  .باشدقابل مشاهده می 2موقعیت این اراضی در نقشه شماره. روند

  

اراضی قابل توسعه در حوزه نفوذ ایستگاه مورد مطالعه _2نقشه شماره  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                     نگارندگان: ماخذ

 

  در قلمرو مکانی پژوهش 1390تا  1384قیمت امالك از سال بررسی تغییرات 

هاي امالك در جهت بررسی تغییرات قیمت اراضی در محدوده مورد مطالعه از تکنیک پرسشنامه و مصاحبه با آژانس

هر تا سال جاري به طور جداگانه براي  1381هاي در این راستا ارزش امالك مسکونی و تجاري از سال. استفاده شده است

تا کنون داراي فراز و  1381که قیمت امالك از سال دهد نتایج این مطالعات میدانی نشان می. سال مورد پرسش قرار گرفت

قیمت اراضی مسکونی و تجاري  میزان 5در جدول شماره . مشاهده شده است 1386ها در سال نشیب بوده است و اوج قیمت

  . براي هر سال آورده شده است
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  )میلیون تومان: واحد(1390تا  1384قیمت اراضی قلمرو مکانی پژوهش از سال  _2جدول شماره 

 سال
قیمت هر مترمربع 

 زمین تجاري
 قیمت هر مترمربع زمین مسکونی

1381 9/0  3/0  

1382 2/1  4/0  

1383 8/1  5/0  

1384 2/2  6/0  

1385 8/2  7/0  

1386 25/3  9/0  

1387 3 8/0  

1388 5/2  7/0  

1389 5/3  85/0  

1390 5 1 

  نگارندگان: مأخذ

  

 1387با یک روند صعودي همراه بوده اما این روند از سال  1384دهد که قیمت اراضی از سال ها نشان مینتایج بررسی

تغییرات این . کند و از این سال تا کنون مجدداً قیمت اراضی رو به افزایش بوده استسیر نزولی پیدا می 1388تا اواخر سال 

  .در نمودارهاي زیر قابل مشاهده می باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نگارندگان: مأخذ                                                                      نگارندگان                 : مأخذ  

  با استفاده از روش آماري رگرسیون 1395محاسبه قیمت امالك در سال 

و برازش خطی، رابطه بین  spss، با استفاده از نرم افزار )1395سال ( در جهت پیش بینی قیمت اراضی در افق طرح 

نتایح این محاسبات براي امالك مسکونی و تجاري به . ایمقیمت اراضی را به صورت یک معادله خطی محاسبه کرده سال و

  :باشدصورت زیر می

  

  

  

قیمت ها به میلیون (قیمت هر متربع اراضی مسکونی  _1نمودار شماره 

مان تو

ها به میلیون قیمت(قیمت هر متربع اراضی تجاري  _2نمودار شماره 
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  .دهد نشان می Xقیمت اراضی را در سال  Yباشد و متغیر  برابر با سال مورد نظر می  Xدر این رابطه ها متغیر 

  

  )میلیون تومان: واحد( 1395براي سال  پیش بینی قیمت امالك _3جدول شماره 

 

 

 

 

نگارندگان: مأخذ  

  1395محاسبه ارزش افزوده اراضی قابل توسعه در سال 

سناریو  3در ایستگاه مذکور و توسعه اقتصادي و عملکردي بهتر،  TODبه منظور توسعه اراضی با توجه به اجراي الگوي 

  .براي توسعه اراضی در نظر گرفته شده است

  توسعه کامالً مسکونی: 1سناریو 

  توسعه کامالً تجاري: 2سناریو 

  )درصد توسعه مسکونی 30درصد توسعه تجاري و  70(توسعه مختلط تجاري و مسکونی : 3سناریو 

  

در ادامه به . ارزش افزوده ناشی از توسعه این اراضی براي هر یک از سناریوها بر آورد شده است 4 در جدول شماره

  :شود مقایسه این سناریوها پرداخته می

  

  )میلیون تومان: واحد(ارزش افزوده ناشی از توسعه اراضی قابل توسعه  _4جدول شماره 

ارزش اراضی در سال  سناریو

1390 

ارزش اراضی در سال 

1395 

 ارزش افزوده

54/60855 توسعه مسکونی 1  38/65115  84/4259  

34/279935 توسعه تجاري 2  53/387649  23/107714  

تو 3

سعه 

 -تجاري 

 مسکونی

درصد تجاري 70  71/195954  64/271354  96/75399  

درصد  30

 مسکونی

65/18256  61/19534  96/1277  

اننگارندگ: مأخذ  

 

  تحلیل سناریوها

است که براي مردم ساخته شده و باید این حس را که مکانی است براي ایجاد راحتی در زندگی انسان به ی شهر محیط

در تحلیل سناریوهاي مورد . بایست داراي چنین خصوصیاتی باشد از این رو توسعه شهرها در آینده نیز می. ساکنانش القا کند

مسکونی، عالوه بر اینکه حیات اقتصادي هسته مرکزي شهرها را  نظر، اینگونه باید گفت که، در سناریوي اول، توسعه کامالً

توانایی  ن است محیطممک تراکم زیاد از حد جمعیت می شود و همچنیندهد، موجب ازدحام جمعیت و مورد تهدید قرار می

ود اقتصادي را موجب توسعه صرفاً تجاري علیرغم اینکه حداکثر س در سناریوي دوم .پذیرش این میزان جمعیت را نداشته باشد

از پیامدهاي منفی دیگر . گذاردشود اما پیامدهاي منفی از جمله شلوغی، ازدحام و آلودگی را در مراکز شهرها به جاي میمی

مجموع این مسائل . هاي تعطیلی اشاره کردتوان به خلوت شدن فضا در شب، کاهش امنیت و کاهش سرزندگی در زمانمی

زنده  شهرهاي سر .آوردگریز را به وجود می هاي مرکزي شهرها شده و به عبارتی محیطی اجتماعموجب تنزل کیفیت هسته

 نوع ملک
قیمت هرمترمربع زمین 

)1390(سال پایه   

قیمت هر مترمربع 

1395زمین سال   

07/1 1 مسکونی  

6/4 تجاري  37/6  
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توسعه چند کاربردي یا متنوع شهر را به یک مکان ثروتمند . باشند نیازمند رونق اقتصادي و کسب و کار پویا در مراکز خود می

این نوع توسعه حس امنیت را که . تصادي حمایت خواهد کردکند و از رشد اق و سرزنده براي زندگی، کار و تفریح تبدیل می

همچنین توسعه مختلط باعث خلق محیطی . دهد براي جذب مردم به محیط در درجه اول اهمیت قرار دارد، افزایش می

ورد که باعث آهاي اقتصادي را فراهم میباشد و بستر الزم براي انجام فعالیت تر میشود که از لحاظ فیزیکی و روانی راحت می

ها و توسعه اقتصادي و ها و ترافیک اتومبیلبنابراین در جهت ساماندهی فعالیت. شودافزایش سود و بازدهی بیشتر می

  . شودعملکردي بهتر، سناریوي سوم براي توسعه اراضی اطراف ایستگاه مورد مطالعه پیشنهاد می

  نتیجه گیري و پیشنهادات

به عنوان راهبردي براي تسکین پراکنده رویی موجود، ) TOD(بر حمل و نقل عمومی در دو دهه اخیر توسعه مبتنی 

نقلی و ترافیکی و همچنین به عنوان رویکردي در جهت رسیدن به حمل و نقل پایدار توجه بسیاري را به خود  و مشکالت حمل

بود کیفیت هوا، حفاظت از فضاهاي منافع قابل انتصاب به توسعه حمل و نقل محور را می توان شامل به. جلب کرده است

تمرکز این منافع در مرکز تجاري شهر، موجب افزایش قیمت . هاي پیاده محور، کاهش پراکندگی شهري دانستعمومی، محیط

در این پژوهش ارزش افزوده اقتصادي ناشی از اجراي پروژه هاي توسعه حمل و نقل . زمین و سرقفلی در مرکز شهر است

در این . مورد مطالعه قرار گرفت) قطار شهري 1از خط  12حوزه نفوذ ایستگاه شماره (کزي شهر شیراز عمومی در بخش مر

و  spssسال اخیر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار  10راستا قیمت اراضی در قلمرو مکانی پژوهش در 

نتایج مطالعات حاکی از آن است که قیمت اراضی . بینی شد پیش) 1395سال (قیمت اراضی در افق طرح  ،رگرسیون خطی

میلیون تومان  6/4و قیمت اراضی تجاري از  1395میلیون تومان در سال  07/1به  1390میلیون تومان در سال  1مسکونی از 

 که نشان دادهاي انجام شده  همچنین نتایج بررسی. یابد ، افزایش می1395میلیون تومان در سال  37/6به  1390در سال 

میلیون تومان، در صورت توسعه  84/4259صورت توسعه مسکونی،   میزان ارزش افزوده اقتصادي در قلمرو مکانی پژوهش در

در نگاه اول . میلیون تومان می باشد 92/76677تجاري،  –و در صورت توسعه مسکونی  میلیون تومان 23/107714تجاري، 

ي  ها براي مردم و درباره باشد اما شهر دارد مناسب می نسبت به دو گزینه دیگر اي که هتوسعه تجاري با توجه به ارزش افزود

هاي ایستگاهی مردم هستند، به عبارت دیگر اگر چه به وجود آوردن ارزش افزوده براي شهرداري و بخش خصوصی در مجتمع

ه شود و در جهت تشدید و افزایش هر چه مدنظر است، لیکن نبایستی به این امر به صورت یک سویه و سوداگرانه نگریست

بیشتر آن اقدام گردد، بلکه ضروري است مالحظات شهرسازي و بهبود محیط و کیفیت فضاهاي شهري نیز کامالً مورد توجه 

  . تجاري پیشنهاد شده است -از این رو با عنایت به اصول شهرسازي، توسعه مسکونی . قرار گیرد

بتنی بر توسعه حمل و نقل عمومی محور به ارائه راهبردها و راهکارهایی در این زمینه در این قسمت با اتخاذ سیاست م

  .می پردازیم

 توزیع مناسب فعالیت ها در اطراف ایستگاهاي قطار شهري - 

هاي جاذب سفر از جملـه مراکـز    و همچنین کاربري...) فروشگاه هاي زنجیره اي، تعاونی و(استقرار مراکز تجاري ویژه  -

ها با مقیـاس منطقـه اي و شـهري در اطـراف      در قالب کاربري....) کتابخانه، موزه، مراکز تفریحی و(فرهنگی و اجتماعی 

 ایستگاه ها؛

مثل ایجاد کاربرهاي تجاري مسکونی، تجـاري اداري ، تجـاري اقـامتی،    (ایجاد کاربري هاي مختلط اطراف ایستگاه ها؛ -

 )هاي قطارشهريدراطراف ایستگاه ... تجاري تفریحی و

  توسعه فضاهاي عمومی

افزایش فضاهاي شهري و فضاهاي عمومی پیرامون ایستگاه ها جهت ارتقاي کیفیت محیط و افزایش مطلوبیت زندگی  -

 ساکنین؛

تقویت فضاي باز از طریق تلفیق با خدمات مورد نیاز ساکنین و ایجاد فضـاي عمـومی قابـل اسـتفاده سـاکنین جهـت        -

  دگی اجتماعی؛ارتقاي کیفیت زن
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  )عملکردي(استفاده چند منظوره از فضا  - 

الزمه استفاده صحیح و مؤثر از فضاها و جلوگیري از استفاده هاي غیر مجاز از فضاها، توزیع فضایی و زمانی فعالیـت هـا   

مـرده و  در غیر ساعات کار تبـدیل بـه فضـاهاي    ) C.B.D(در اغلب کشورهاي دنیا، بخش فعالیت هاي مرکزي شهر ها . است

براي جلوگیري از وقوع همچون حالتی در شهر مورد برنامه ریـزي  . محل فعالیت هاي غیر مجاز و وقوع جرم و جنایت می شود

پیشنهاد می شود، با یک برنامه ریزي صحیح توزیع فضایی و زمانی فعالیت ها و استفاده چند منظوره از فضـاهاي یـاد شـده از    

  .یشگیري به عمل آوردوقوع وضعیت نامطلوب فوق الذکر پ

  افزایش تراکم ساختمانی با توجه به طرح هاي باال دست

  مسیرهاي پیاده

ایجاد شبکه پیاده روي ایمن، پیوسته، با روسازي و عرض مناسب، مجزا، زیبا، داراي مبلمان شهري، سبز، بـا روشـنایی    -

  وانان اجتماعی؛مناسب در اوقات تاریکی هوا و با تسهیالت مناسب براي ناتوانان و کم ت

  حمل و نقل عمومی

نقل بعضاً از حالت هاي انحصـاري دولتـی خـارج گـردد زیـرا       و بهره برداري از مدل هاي مختلف حمل: خصوصی سازي -

شرکت هاي بهره بردار باید به صـورت خصوصـی اداره شـوند و دولـت     . اعتقاد بر این است که حمل و نقل درآمدزا است

در حالیکـه از دخالـت مسـتقیم در    . آورد خود امکان ایجاد رقابت در بین آن ها به وجود میضمن حفظ عملکرد نظارتی 

هـاي خصوصـی بـه منظـور سـاخت،       ارائه تسهیالت از طرف دولت در جهت جـذب سـرمایه  . مسائل مربوطه پرهیز نماید

 .نقل نیز ضروري است و برداري و عملیات حمل  بهره

ترین عوامل در رسیدن بـه نقطـه مطلـوب در جهـت      دجه و مدیریت کارآمد از مهمتأمین منابع و اختصاص به موقع بو -

 .نقل ریلی شهري است و گسترش شبکه حمل

نقل عمومی بودن محدودیت و به میـزان کـافی    و قیمت بنزین باید به سطح بین المللی افزایش یابد و در کنار آن حمل -

توان از مردم انتظار داست که خـوردروي شخصـی اسـتفاده     صورت نمیدر اختیار شهروندان قرار گیرد چرا که در غیر این

 .نکنند

وري در کـل   نقل عمومی، ارتبـاط و همـاهنگی بـین آنهـا، افـزایش و بهـره       و وجود سیستم هاي مختلف در شبکه حمل -

 .کند ها مشکالت بسیاري را فراهم می شود و در مقابل عدم ارتباط و هماهنگی آن مجموعه را سبب می

هـاي آن از   نقـل شـهري و زیرسـاخت    و هاي عمده جاذب سفر و سیاست هاي حمل هماهنگی بین اراضی داراي کاربري -

هـاي   اثـر قابـل تـوجهی بـر کـاهش هزینـه      ... قبیل خدمات، بهداشت و درمان، خدمات تحصیلی و آموزشی، تفریحـی و  

 .نقل شهري و کاهش تراکم ترافیک در کالنشهرها دارد و حمل
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