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  چكيده
. الگوي توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني يكي از الگوهاي توسعه شهري است كه بر محوريت حمل و نقل عمومي استوار است

توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني با محوريت . گيردرويكرد در بسياري از شهرها، در سراسر جهان مورد استفاده قرار ميامروزه اين 
مندي از مزاياي آن، شهر تهران اي و امكان بهرههاي چنين توسعهبا وجود پتانسيل. ي است ا توسعهاي مناسب از چنين مترو نمونه

و نقل عمومي مانند مترو و حمل و نقل سريع اتوبوس در جهت نيل به چنين رويكردي در توسعه  نتوانسته است از مسيرهاي حمل
محور و مبتني بر رويكرد توسعه  بدين ترتيب وجود مترو در محالت شهري تهران نه تنها در ايجاد محالت جذاب، انسان. استفاده كند

  .اني را نيز بر محالت بالفصل آن تحميل كرده است، بلكه مشكالت ترافيكي و اجتماعي فراوپايدار موثر نبوده
اي از شهرها و هدف اين مقاله بررسي مفهوم، ويژگي و مزاياي توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني و در عين حال بررسي نمونه

از ديدگاه توسعه مبتني هاي مترو تهران بر محالت وجود ايستگاه راتيتأثدر عين حال . شده با چنين رويكردي است هاي انجامپروژه
ة پيمايش ميداني و تحليل روابط همبستگي در دو نمونه ايستگاه مترو شريف و علم و صنعت ليبه وسبر حمل و نقل همگاني نيز 

دو نمونه، حاكي از آن است كه مسيرهاي حمل و نقل عمومي در شهر تهران،  نتيجه بررسي. رديگ يممورد توجه قرار  1ايران
هاي عالوه ويژگي به. سعه بر پايه حمل و نقل عمومي را دارا نبوده و در عين حال بعضا در تضاد با مفهوم محله قرار داردهاي تو ويژگي
كه تعداد بسياري از صورتي هاي ايستگاهي را نداشته و قابليت تبديل شدن به يك مركز فعال مدني و اجتماعي را نيز ندارد؛ بهمجتمع
د كه محدوده ايستگاهي مناسبي، اطراف ايستگاه مترو وجود ندارد و در شرايط كنوني پتانسيل اين فضاها شوندگان اذعان دارن پرسش

  .شودبراي ايجاد مركز محله بسيار نامناسب ارزيابي مي
  

 واژگان كليدي 
  .الگوي توسعه، توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني، حمل و نقل عمومي، مترو
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  مقدمه 
شود، ارتباطي بين  نيز ياد مي "توسعه پشتيبان حمل و نقل عمومي" به عنوان، كه بعضا در مواردي از آن توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني

دهد  كند و ميزان استفاده از حمل و نقل عمومي را افزايش مي يمي زمين، تصويري كاراتر ارايه كاربري زمين و حمل و نقل را ايجاد  و از كاربر
]American & Faulkener, 2002: 73-75.[  در ميان الگوهاي مختلف توسعه كه در شهرسازي مورد توجه است، اين نوع از توسعه ضمن

  . يابي به اصول توسعه پايدار شهري بردارد تواند گامي مؤثر در دستميريزي شهري،  مندي از اصول رويكردهاي نوين در برنامهبهره
ي و ا در اين مقاله توسعة مبتني بر حمل و نقل عمومي با محوريت مترو مورد توجه قرار گرفته و هدف آن بررسي مفهوم و مزاياي چنين توسعه

 راتيتأثبررسي . ي از چنين رويكردي در شهر تهران مورد بررسي قرار گيردمندهاي موجود در بهرههاي موفق؛ عدم توجه به پتانسيلارايه نمونه
دو مزاياي توسعه  هاي مترو ويژگيهاي مترو شهر تهران بر محالت بالفصل آن حاكي از اين مسئله است كه با وجود ايستگاهمختلف ايستگاه

اي داشته باشد؛ هرچند اي در ابعاد چنين توسعهقابل مالحظه راتيتأثست ا مبتني بر حمل و نقل شهري را مورد توجه قرار نداده لذا، نتوانسته
آوردن مسايل ترافيكي و بعضا  به وجودهاي مترو در مثبت كالبدي و دسترسي هستند، اما ايستگاه راتيتأثساكنان محالت بالفصل، معترف به 

  .است رگذاريتأثمشكالت اجتماعي در محالت 
  

  بررسي الگوهاي توسعه
با . گيري الگوهاي توسعه شناسايي شوندكنكاش براي دريافت مسير اصولي يك برنامه و طرح، مستلزم آن است تا روندهاي تأثيرگذار در شكل

در مفهوم لغوي، ". شهري آشكار شدريزي توسعه  ضرورت برنامه نهازمان با گسترش شهرها و بروز معضالت زيستي در آ آغاز قرن بيستم و هم
 تواند يم افزايش اين كه نحوي به. دارد به همراه را شهري اطالعاتي ساختار يك جهشي افزايش كه الگوي توسعه عبارت است از الگويي

شته، در قرن گذ]. 27: 1385زاد، نورمحمد[ "شود شهر سيستم درون در انرژي و جرم تحوالت كيفي و كاهش كمي يا افزايش سبب
به هاي جديدي در مقاطع مختلف زماني ريزي شهري به تأثيرپذيري از شرايط و مسايل روز، تحوالت زيادي داشته و رويكردها و گرايش برنامه
توسعه مبتني  و ريزي محيطيتوسعه پايدار، رشد هوشمند، نوشهرگرايي، عدالت اجتماعي، برنامه: آمده است كه اهم آنها عبارت است از  وجود

در اين مقاله توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني مورد توجه است؛ اما پيش از بررسي تفصيلي، رابطه ميان اين توسعه . بر حمل و نقل همگاني
  .گيردو نوشهرگرايي و رشد هوشمند مورد بررسي قرار مي

  و رشد هوشمند نوشهرگراييرابطه بين الگوي توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني،  •
همچنين در . است ريزي شهري مطرح شدههايي متداول در حرفه برنامهنظريه به عنوان "رشد هوشمند"و  "نوشهرگرايي"هاي اخير لدر سا
هر دو جنبش نوشهرگرايي و . شودهاي شهري بيان ميرويه حومهنگرشي پيشرفته و نوين در حل مشكالت رشد بي به عنوانهاي جمعي رسانه

ريزي  برنامه"نوشهرگرايي كه گاهي با عنوان . هاي ساده و مهم توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني هستندي از ايدهرشد هوشمند حامي بعض
پيتر «،3»آندرس دواني«،2»پيتر كاتز«در دو دهه اخير راهكار اصلي طراحان شهري و معماراني چون  ،شودمطرح مي "سنتي –پست 

نوشهرسازان . اند حاميان نوشهرگرايي، جنبش مذكور را تحت عنوان كنگره شهرسازي مطرح كرده .بوده است 5»دانيل سولومون«و 4»كالتورپ
ها و احداث ريزي شهري قبل از جنگ جهاني دوم و با تاكيد بر طراحي با شاخص، اختالط كاربريعموماً حامي برگشت به اصول برنامه

هاي توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني كه در موفقيت آنها مؤثر است، ژهبسياري از خصوصيات طراحي پرو. تر هستندهاي باريكخيابان
هاي مرتبط با خصوصيت الزم در توسعه به عنوانليكن، حمل و نقل . شودهاي نوشهرگرايي محسوب مي جزيي از خصوصيات پروژه
هرچند اين . گيردي فرسوده مورد توجه قرار ميهاهاي شهر يا بافت در حومههاي نوشهرگرايي بسياري از پروژه. نوشهرگرايي مطرح نيست

پروژه پيتر . مدار باشند، ليكن دسترسي حمل و نقل عمومي را ندارند ها ممكن است، داراي تراكم بيشتر و خصوصيات طراحي پيادهپروژه
رشد  .رود شمار مي هاي حمل و نقل بهتگاههاي نوشهرگرايي با ايس پروژه   كالتروپ در مانيتن ويوو كاليفرنيا در كنار ايستگاه قطار از نمونه

توان ارايه اگرچه تعريف واحدي از رشد هوشمند نمي. تر است كه بسياري از اصول نوشهرگرايي را در دل خود داردهوشمند، حركتي گسترده
هاي  فظ فضاهاي باز و زمينهاي شهرهاي فرسوده، حمايت و بهبود حمل و نقل عمومي و حكرد، ليكن هدف آن احياي مراكز شهرها و حومه

ها در جداسازي گيريبا تمامي سخت - كند كه توسعه حومة شهري آمريكا پس از جنگ جهاني دوم فرضية اصلي بيان مي. زراعي است
سنتي هاي زراعي و از بين رفتن مراكز شهري مشكالتي نظير ترافيك زياد، زمين - ها، تراكم كم و وابستگي شديد به اتومبيل شخصيكاربري
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رشد هوشمند اصوالً حامي تراكم باالتر است و توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني تاكيد خاص بر اختالط كاربري . را ايجاد كرده است
  ]. Mineta Transportation insititue, 2001[صورت متعادل در يك محله را دارد مسكوني با مشاغل تجاري به

  توسعه بر سيستم حمل و نقل ريتأث •
ريزي شهري در تلفيق با سيستم  يندي بلندمدت، برنامهآگذارد و در فرمي ريتأثهاي موجود شهري  حمل و نقل عمومي همواره بر توسعه  ستمسي

كند كه  اي را فراهم مي يك سيستم حمل و نقل، امكانات توسعه. ريلي موجب يكپارچگي هرچه بيشتر حمل و نقل و كاربري زمين شده است
از طريق ارايه  توسعه مبتني بر حمل و نقل همگانيانجامد و از اين رو  عث ايجاد تقاضاي سفر شده و به پيشرفت يك منطقه ميبه سهم خود با

اطراف ايستگاه را ترغيب كرده است و از استقرار آن در ديگر  در ها تيفعالهاي تشويقي به سيستم حمل و نقل مورد نظر، استقرار  برنامه
  ].1381فر،  ؛ رضازاده و آريا1384رضازاده و رادمند، [كند  ر جلوگيري ميهاي ديگر سطح شه محل

  مترو –هاي تلفيق كاربري زمين با حمل و نقل عمومي فوايد طرح -

هاي مختلف  ـ مترو از ديدگاه اني، فوايد تلفيق كاربري زمين با حمل و نقل عموميپيش از بررسي الگوي توسعه مبتني بر حمل و نقل همگ
 ].Burgess, 2001[ گذارندهاي مختلف بر مزاياي تلفيق مناسب كاربري و حمل و نقل عمومي صحه ميديدگاه). 1جدول (شود بررسي مي

  مزايا  نوع ديدگاه

  شهرسازي 
سياست تلفيق كاربري زمين با حمل و نقل عمومي از ديد شهرسازي باعث كاهش سرانه سطح زمين مورد نياز براي ساير وسايل حمل و نقل 

. شود يو از اين طريق موجب افزايش تعداد و سرانه سطوح مورد نياز براي كاربري فرهنگي، ورزشي و خدماتي م شدهشهري در سطح شهر 
هاي تجاري توان در اين مناطق فعاليت مي در عين حالو  شدههمچنين اين امر باعث ايجاد مطلوبيت فضايي بيشتر براي مناطق مسكوني مجاور 

  .مورد نياز را نيز افزايش داد
، و روي و استفاده از دوچرخه گسترش فرهنگ پياده  ، دسترسي افزايش ،نقل نه در تسهيل مديريت تقاضاي حمل وايجاد زمي، كاهش حجم سفرها  مديريت حمل و نقل

  .جاييهنهادينه كردن اصل تحرك و جاب

  محيطي زيست
نقل ريلي شهري و افزايش استفاده از سيستم حمل و  كاهش حجم سفرهاي درون به واسطهها  كمك به حفاظت از محيط زيست و كاهش آلودگي

  استاز اثرات تلفيق كاربري زمين با سيستم حمل و نقل عمومي ) مترو(
 ]www.vtpi.org/well meas; Metropolitan Toronto planning department, 1987[.  

توزيع عادالنه امكانات و تسهيالت حمل و نقل عمومي و نيز ايجاد  به واسطهو نقل عمومي،  تلفيق كاربري زمين با سيستم حمل ،اين ديدگاه در  عدالت اجتماعي
   .]Orski, 1998[ شود هاي مورد نياز، باعث توسعه عدالت اجتماعي در شهرها مي امكان دسترسي آسان به انواع كاربري

 

  
  مترو - هاي توسعه با گرايش حمل و نقل عمومي برنامه -

مترو، تأثير پذيرفته و در ـ  مترو، در واقع نوعي از توسعه اراضي است كه از حمل و نقل عمومي - برنامه توسعه با گرايش حمل و نقل عمومي
و مالكان واحدهاي تجاري را به استفاده كمتر از وسايط نقليه  كند و ساكنين، شاغلين شده توسط آن عمل مي جهت پشتيباني از خدمات ارائه

هاي توسعه  بنابراين در برنامه. ]Federal Transit Administration, 2002: 5[كند  شخصي و استفاده از وسايل نقليه عمومي تشويق مي
ها به همان  شود و اين برنامه با يكديگر تلفيق ميگزاري  ريزي و اصول سياست اصول برنامه زمان همطور با گرايش حمل و نقل عمومي، به

   . آيد حساب مي رود، ابزاري براي توسعه نيز به شمار ميريزي كاربري زمين به اندازه كه ابزار برنامه
  6توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني

هاي مومي است كه پيرامون مراكز و ايستگاهتوسعه با محوريت حمل و نقل عمومي در واقع الگويي از توسعة شهري متكي به حمل و نقل ع
توسعه هاي اولين پروژه]. 44: 1382پژوهشكده نظر، [گيرد  هاي مترو شكل مي راني و ايستگاه هاي اتوبوس حمل و نقل عمومي مانند پايانه

رو در اواخر قرن  هاي ماشينا خيابانهاي شهري بآهن و حومههاي اطراف خطوط راهصورت توسعه در آمريكا، به مبتني بر حمل و نقل همگاني
مندي از سرعت ثابت و شتاب معقول، توقف طوالني هاي اوليه راه آهن، با موتورهاي بخاري در عين بهرهواگن. بوده است 20و اوايل قرن  19

 . هاي مختلفو نقل عمومي از ديدگاهبررسي مزاياي تلفيق كاربري زمين و حمل . 1جدول
  ] Victoria Transport Policy Institute, 2008; Burgess, 2001; Litman, 2007; Orski, 1998: [مأخذ 
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شود اريف اين نوع توسعه آورده ميدر زير برخي از تع. گرفتند ها به فواصل زياد و در حد چندين مايل از هم قرار ميلذا ايستگاه. داشت
]http://transweb.sjsu.edu.[  

توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني با ايجاد مراكز شهري واجد ويژگي دسترسي به حمل و نقل عمومي و يا توسعه مركز شهري موجود، در  -
دارد و هدف آن فراتر از تبديل حمل و نقل خصوصي  گام برمي9و همچنين توسعه كارامد مكاني 8و رشد هوشمندانه شهرها 7جهت نوشهرسازي

 ]. 1384؛ رضازاده و رادمند، 45: 1382پژوهكشده نظر، [به عمومي است 
اي  ها، سعي در ساماندهي و تمركز نقطه با توجه به چگونگي توزيع جمعيت و تنوع كاربري توسعه مبتني بر حمل و نقل همگانيروش  -

. هستند10ويژه مترو و قطار سبك شهري هاي حمل و نقل همگاني بهها غالباً ايستگاهاين مكان. معين دارد هايهاي مختلف در مكان كاربري
 Niles and[گذاري در بخش حمل و نقل همگاني با الگوهاي كاربري زمين فعلي و آينده دارد  اين روش سعي بر هماهنگ كردن سرمايه

Nelson, 1999.[ 
هاي جديد و يا شهري در شهرها و شهرك  با گرايش حمل و نقل عمومي، نوعي از توسعه و نقل همگانيتوسعه مبتني بر حمل بنابراين 

هاي مترو يا اراضي  صورت مختلط مسكوني و غيرمسكوني در ايستگاههايي با تراكم باال به بازسازي شهرهاي موجود است كه با استقرار كاربري
سو به دنبال پاسخي  اين شيوه از يك. دهد كاهش داده و در مقابل، استفاده از مترو را افزايش مي اطراف آن، زمينة استفاده از خودرو شخصي را

اي است و از سوي ديگر در جهت كاهش اثرات نامطلوب اين سفرها همچون  حومه  -ناپذير شهري جهت رفت و آمدهاي فزاينده و اجتناب
  . دارد هوا ، صدا و اسراف منابع، گام برمي  آلودگي
  صول كلي توسعه مبتني بر حمل و نقل همگانيا •

  : توان به شكل زير بيان كرد را مي رنديقرار گهمواره بايد مد نظر  توسعه مبتني بر حمل و نقل همگانيسه اصل كلي كه در 
 وسط تا باالها با تراكم متاختالطي از كاربري  -
 هاي حمل و نقل اتصاالت عملكردي و فيزيكي به سيستم -
 كندروي و توجه به مقياس انساني را تقويت مي ها، مسيرهاي حركت پياده كه پيادهمندي از خصوصيات طراحانه در طراحي ساختمانبهره -
]CUTA, 1986; Nieweer, 2004.[ 

، اين ايستگاه را به مقاصدي )مترو(نقل عمومي و هاي حمل كار و سكونت در نزديكي ايستگاه هاي تركيبي، مراكز خريد، استفاده از كاربري
شوند، موجب  هاي مختلط، ضمن ارتقاي كارايي سفرهايي با اهداف چندگانه مي كاربري. كند براي اهداف مختلف سفر با يك توقف تبديل مي
هدايتي،  ؛  Litman,  2009[توانند به  تحرك در اقتصاد محلي منجر شوند  يشوند و م ايجاد تقاضاي سفر با حمل و نقل عمومي نيز مي

. متقابل بر هم هستند راتيتأثعبارتي بايد توجه داشت كه كاربري و حمل و نقل عمومي دو روي يك سكه هستند و داراي به  ].5-2: 1381
  ]. Victoria Tansport Policy Institute, 2009[ دهدمي قرار ريتأثگيري در مورد يكي از آنها، ديگري را نيز تحت شك تصميمبي

، حدالمقدور بايد حمل و نقل عمومي را در نزديكي محالت مسكوني، اداري، تجاري يا تركيبي مبتني بر حمل و نقل همگاني ةتوسعهاي پروژه
هاي هاي حمل و نقل در محله تنها وجود ايستگاهليكن بايد توجه داشت كه توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني، . از اين سه فراهم آورند

تواند هم در عين حال توسعة حمل و نقل محور مي. هاي مختلط در كنار يك مسير حمل و نقل نيستمسكوني يا ساختن محله با كاربري
تر خواهد بود كه در ارتباط با اما اين نوع توسعه زماني موفق. صورت كاربري همگن باشدهايي با كاربري مختلط و هم بهصورت محدوده به

توسعه مبتني بر حمل و آميز ريزي موفقيتاصول برنامه ].Nieweer, 2004[ها در محدودة ايستگاهي يا شبكه ارتباطي قرار گيرد ساير كاربري
يب، محدوده ايستگاهي مترو يك بدين ترت. هاي اطراف ايستگاه است هاي مترو و كاربريبر پايه دسترسي عابرين پياده به ايستگاه نقل همگاني

هاي مورد استفاده در اگرچه استاندارد. كند آيد كه سفر به محدوده ايستگاهي را با ساير اهداف سفر تركيب ميشمار ميمقصد مطلوب به
يك ايستگاه، يك فاصله روي قابل قبول در تعريف  شهرهاي آمريكايي و كانادايي كه پيشرو در اين نوع توسعه هستند، براي تعيين فضاي پياده

 توسعه مبتني بر حمل و نقل همگانيهاي  است، اما تعريفي براي ابعاد فيزيكي دقيق طرح) متر 800تا  400شعاع (دقيقه  10تا  5زني حدود  قدم
دهي شده را شامل شود هاي سازمان تواند از يك ساختمان تا چندين بلوك از توسعه وجود ندارد و مي

]http://www.ippuc.org.br/pensando_a_cidade/index_zoneamento_ingles.htm[ . بررسي ميزان فاصله قابل قبول براي
هر چند افزايش . است 11و همچنين راهنماي طراحي محله از ديد راب كرير) 1929(روي منطبق بر تعاريف محله از ديد كالرنس پري پياده
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ي ايراني حدود روي براي محلهبررسي شعاع دسترسي قابل پياده. خواهد بود گشاهرابسيار روي در اين امر، آگاهي و جا افتادن فرهنگ پياده
نارمك، شهرك قدس، (نتايج تحقيقي بر روي چهار محلة شهر تهران ].  1387حبيبي و مسائلي، [متر در نظر گرفته شده است  800-500

نشان  ")محور در فضاهاي مسكوني -روي سالمت پياده(اليت فيزيكي فضاهاي عمومي محله و ارتقاء فع"با عنوان ) آباد حكيميه و نازي
مطلوب بر فعاليت فيزيكي پياده نخواهد داشت،  ريتأثمتر مسافت،  500روي معادل دقيقه پياده 5دهد كه شعاع دسترسي فراتر از آستانه  مي
روي بر استفاده از الگوهاي حمل و نقل غيرفعال مانند اتومبيل  دقيقه پياده 5كه ترجيح اكثريت ساكنان تهراني در شعاع دسترسي باالتر از اچر

  ].1387باقري، [شخصي حتي براي رسيدن به ايستگاه حمل و نقل عمومي استفاده كنند 
يز ها ندر جوامع و محله "بهبود كيفيت زندگي"بايد به  توسعه مبتني بر حمل و نقل همگانيهاي مختلف حمل و نقل، عالوه بر تأمين گزينه

همچنين اين نوع توسعه، . هاي اقتصادي تلفيق شود، فضاهايي جهت زندگي اجتماعي ايجاد خواهد كرداين توسعه با طرح كه يزمان. منجر شود
تر دهد، جوامع را امنهاي شغلي را بهبود مي طرحي كليدي در بازسازي محله و مراكز شهري است و ايجاد واحدهاي تجاري جديد و فرصت

هاي سرزنده كه مستقيم يا هاي كيفيت زندگي و ايجاد محلهشاخص. آوردبدين واسطه جذابيت و راحتي را براي مردم فراهم ميكند و مي
  :شود گيرند، موارد زير را شامل ميغيرمستقيم در ارتباط با توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني قرار مي

  بهبود كيفيت هوا و كاهش مصرف بنزين -
  روي و حمل و نقل عمومي دهاي مختلف سفر شامل پيادهفراهم آمدن م -
  كاهش شلوغي  -
  و فرهنگي هاي تفريحيها، خدمات و فراهم آمدن فرصت فروشي بهبود دسترسي به خرده -
  بهبود دسترسي به فضاهاي عمومي شامل ميادين و پارك -
  بهبود سالمت و امنيت عمومي  -
 .]Mineta Transportation Insititue, 2001: 12[ ؛)افزايش درآمد و اشتغال(بهبود سالمت اقتصادي  -

 
  ونقل محورملخصوصيات اصلي توسعه ح •

 .ي حمل و نقلها ستگاهياها و ديگر مراكز مهم و نزديكي آنها به ارتباطات پيوسته و مستقيم بين مراكز اصلي فعال، شناسايي ساختمان -
كه ارتفاع، بافت و نماي متنوع آنها ا سطح خيابان قرار دارند؛ چر هاي هماهكنار فروشگر روهايي كه دها و پيادهتوجه به جداره خيابان -

هاي اجباري، هاي مناسب كالبدي مسير بر ميزان انواع فعاليتهمچنين پيوستگي معابر و ويژگي. بخشدروي را بهبود ميتجربة پياده
 . ]Willson, 2005[يرگذار است تأثاختياري و اجتماعي 

ها، كند و از بن بسترا به مقصد متصل مي أها كه مبدصورت مستقيم جهت استفاده پيادهنظم خياباني بههاي مايجاد شبكه -
اتوبوس به دنبال آن  كند كه منجر به تغيير جهت مداوم و مسيرهاي پرپيچ و خم جلوگيري ميهاي ديگر مسيرهاي مارپيچ و شكل

هرچند بايد توجه داشت كه در طراحي چنين مسيرهايي  .]Mineta Transportation insititue, 2001[ شودشتاب جانبي آن مي
 . انجامدگيرد و كه خود به جذابيت مسير ميابعاد زيباشناسانه نيز مورد توجه قرار مي

ي توسعة مبتني بر حمل و نقل همگاني است كه رفتار سفر، طراحي محله، و توسعه ها مؤلفهترين هاي پاركينگ، يكي از مهمسياست -
شود دهد و بهبود اجراي خطوط حمل و نقل ريلي و توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني را منجر مياقتصادي را شكل مي

]Willson , 2005[. بدين ترتيب در مناطقي كه قيمت . اي در خيابان يكي از مزاياي اين توسعه استكاهش امكان پارك حاشيه
جاي جلوي دادن پاركينگ در پشت ساختمان به ها بايد تعبيه كرد، در موارد ديگر، قرارزمين باالست، پاركينگ بايد در زير ساختمان

 .شودآن پيشنهاد مي
جايي شامل بهبود در جابه» سرورو«و » برينك«ي توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني، مبتني بر نظريات ها مؤلفهترين بدين ترتيب مهم

حلي براي زندگي بدون هاي عمومي و ايجاد راهها، بهبود امنيت عمومي، فراهم آوردن عرصهلهمداري، احياي مح  و محيط زيست، پياده
   . هاي شهري استاتومبيل در حومه
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  خصوصيات تراكمي •
حركت در يك منطقه نباشد، دارندگان خودرو  اگر مبدأ و مقصد. تراكم باال از ديگر خصوصيات توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني است

روي ديگر سكه آن است كه . دهندنقل عمومي نشان نميو ي خود استفاده كنند و تمايلي به حمل ها لياتومبدهند از شخصي ترجيح مي
به ع انبوهي را هم دسترسي، مناف نيتأمكه ضمن ا توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني در ايجاد مراكز شهري متراكم مؤثر است؛ چر"

هاي مبتني بر اتومبيل شخصي در تضاد با فشردگي و تراكم در شهرها و نيازمند فضاي بسيار براي ايجاد كه توسعهحاليدر. دارد همراه
تراكم سه مزيت براي بهبود   ].Victoria Transport Policy Institute, 2008; CUTA, 1986[ "پاركينگ است نيتأمجاده و 

 : مل و نقل داردخدمات ح

 .به نقاط مختلف بسياري از مسيرها امكان ارتباط -
 . نقل ها در صورت استفاده بيشتر از وسايل حمل وقيمتكاهش  -
 ].Mineta Transportation Insititue, 2001[ به دليل تراكم باال توالي بين وسايط حمل و نقل كاهش -

كه درصورتي. هاي حمل و نقل استگذاري كالن در سيستمدهنده سرمايه نبندي اراضي در محدوده ايستگاهي نشابنابراين منطقه
ها را ايجاد اختالطي از كاربري جادياروي و منظور جذب سفر، توسعه فعاليت پيادهبندي مناسب بههاي محلي، توانايي منطقهشهرداري
متري اطراف  400محدوده . حدوده مورد توجه قرار گيرداي در مهاي منطقهسطوح باالتر حكومتي، احداث كاربري لهيبه وسكند، بايد 
گذاران بخش خصوصي كه تمايل به مشاركت در محدوده  در عين حال، سرمايه. اي عمل كندهاي ايستگاهي بايد در سطح ناحيهمحدوده

صورت فعاالنه توسط ضافي بايد بههرچند ميزان تراكم ا. هاي تراكم تشويقي را داشته باشندمندي از سياسترا دارند، بايد امكان بهره
 ].Nieweer, 2004[ بخش عمومي هدايت و بررسي شود

و » پركرو«پژوهش گسترده  . نتيجه چندين پژوهش نشان داده است كه تراكم مناطق مسكوني با تعداد رفت و آمدها رابطه مستقيم دارد
واحد در هكتار باشد و به مركز  12لي هستند كه ميانگين تراكم، مردم خواهان سيستم ري دهد، زماني، نشان مي 1977در سال » زوپان«

 7تا  2نتيجه پژوهش اين دو محقق نشان داد، تراكم بين . ميليون فوت مربع با كاربري غيرمسكوني برسد 50شهري با حداقل مساحت 
واحد در هكتار براي افزايش   30و  7بين دهد و تراكم واحد در هر هكتار، ضرورت استفاده حمل و نقل عمومي را در حد مرز قرار مي

واحد در هكتار، تقاضا براي حمل و نقل   30تا  7با افزايش تراكم از . نقل عمومي، ضروري استو بازدهي اقتصادي در توسعه حمل 
نشان  1984سال در » ويلبر اسميت«پژوهش . آيدمي به وجودبرابر شده و كاهش شديدي در استفاده از اتومبيل شخصي  3عمومي حدود 

هولت «پژوهش . كند واحد در هكتار ، استفاده از وسايط حمل و نقل عمومي نيز افزايش چشمگيري مي 16به  7داد، با افزايش تراكم از 
هولت كالو يافت كه در . داند ها در سطح شهر ميعامل تعيين ميزان حركت اتومبيل نيتر بزرگنيز ، تراكم را  1994در سال » كالو
هاي هر شده اتومبيل ت دو برابر كردن تراكم، استفاده از حمل و نقل عمومي به ميزان قابل توجهي افزايش و ميزان مسافت طيصور

براساس نتايج فوق، تدابيري جهت افزايش تراكم انديشيده شده است تا ايجاد يا گسترش حمل و . يابددرصد كاهش مي 30تا  20خانوار 
دفترچه طراحي سيستم حمل و نقل حومه "دفترچه راهنمايي تحت عنوان  "دنور"براي نمونه، محله ترانزيتي . صرفه باشد نقل عمومي به

براساس اين دفترچه، در . نقل عمومي شرح داده شده استو تهيه كرده كه در آن رابطه بين تراكم و استفاده از خدمات حمل  "شهري
واحد در هكتار، حمل و نقل عمومي با  30هاي اي و در تراكمدقيقه 30هايتواليواحد در هكتار، حمل و نقل عمومي با  7هاي تراكم
  ].Mineta Transportation Insititue, 2001[اي سودده خواهد بود دقيقه 10هاي توالي

ر حمل و نقل كه تراكم در نزديكي محوصورتيبه. بنابراين، يكي از اصول توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني، افزايش تراكم است
و  مبدأ، سفرها كاهش يافته و از فاصله ميان شود يمافزايش تراكم سبب . يابدگيريم كاهش عمومي، افزايش و هرچه از مركز فاصله مي

  .مستقيمي بر ارتقاي سالمت شهري دارد ريتأثتراكم باال همچنين . مقاصد سفر كاسته شود
  مگانيتأثيرات و مزاياي توسعه مبتني بر حمل و نقل ه •
ها منفعت رسانده و با همه اقشار به همه گروه توسعه مبتني بر حمل و نقل همگانيدر زمينه عدالت اجتماعي در شهرها بايد گفت كه  -

هاي عمومي است، اما اين  دهد، اگرچه اين توسعه مستلزم هزينهنمونه شهرهاي آمريكايي و كانادايي نشان مي. كند طور يكسان برخورد مي به
اند؛  كنند كه به سيستم تحميل كرده هايي را پرداخت مي بنابراين اشخاص هزينه. هاي جاري سفر با اتومبيل نيست ها الزاماً بيشتر از هزينه نههزي
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مردم  را براي  هزينه ونقل آسان و كمگيري از منابع مالي، حمل شود و با بهرهتدريج دريافت مي اين هزينه با توجه به سطح درآمد افراد و به
موضوع رويكرد عدالتي در توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني شامل  ].Victoria Transport Policy Institute, 2008[كنند فراهم مي

راي هاي سفر را ب كه گزينهصورتي به. دهدتوان را نيز مورد توجه قرار مي هاي كمشود، براي نمونه اين نوع توسعه نياز گروهابعاد ديگري نيز مي
دهد و در حقيقت به حمل و نقل افراد ناتوان كمك  افزايش مي... افرادي كه توانايي سفر با اتومبيل را ندارند مانند معلولين و سالمندان و

  .كند مي
فراهم  جايي تعداد زيادي مسافر رامترو امكان جابه به خصوص، حمل و نقل عمومي و توسعه مبتني بر حمل و نقل همگانيدر  از آنجا كه -

درآمد نيز قابل تحمل خواهد   هاي حمل و نقل براي اقشار كم هاي سفر بين تعداد زيادي از افراد سرشكن شده و هزينه بنابراين هزينه  كند،مي
 ها و توسعه با محوريت حمل و نقل عمومي، هزينه].  Calthorpe, 1990 : 94-107; Victoria Transport Policy Institute, 2008[ بود

يافته به  دهد و با افزايش قدرت انتخاب سفر، باعث كاهش سطوح تخصيص شهري را كاهش مي ساير پيامدهاي ناشي از سفرهاي زايد درون
  ].Victoria Transport Policy Institute, 2008[شود  دسترسي در شهرها نيز مي

مومي را افزايش داده و باعث كارايي بهتر و سودمندي بيشتر آن ونقل عتواند بازده خدمات حمل مي توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني -
هاي در واقع با ايجاد محالت و يا مراكز شهري كه از لحاظ كالبدي و اجتماعي مكان. شود و به نوعي تداوم آن را با كيفيت باال تضمين كند

  ].Blezer and Aulter, 2002[گي بهتر خواهد شد تري براي زندگي هستند، در نهايت منجر به ايجاد جوامعي با قابليت زندمطلوب
هاي حمل دهد و منجر به ارتقا انواع روش هاي سفر را از طريق تمركز و تركيب كاربري زمين افزايش مي اين روش امكان دسترسي و گزينه -

هاي مورد را نيز بهبود بخشيده، مسافتسواري  روي و دوچرخه، امكان پيادهتوسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني. شود و نقل غيرموتوري مي
دهد كه اين امر خود موجب كاهش  نياز براي سفرهاي ماشيني را كاهش داده و نياز خانوارها را براي استفاده از وسيله نقليه شخصي كاهش مي

 ].Mineta Transportation Insititue, 2001[ترافيك شهرها و همچنين بهبود وضعيت هواي شهرها خواهد شد 
ارزش امالك به تأثير از توسعه براساس نزديكي به . آورندوجود ميو نقل محور به طورمعمول ساكنان بيشترين مشكالت را در توسعة حمل به -

محور  هويت محالت و ترافيك محلي هنگام بازگشايي ايستگاه مترو و ايجاد توسعة حمل و نقل. يابدايستگاهي كاهش يا افزايش مي محدوده
 ].Nieweer, 2004[تواند در محدوده به صورت مثبت يا منفي درك شود اين تغيير مي. كندمي تغيير

  هاي خانوارتوسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني در كاهش هزينه ريتأث      

نند كه اين ميزان كدالر صرف هزينه رفت و آمد مي 2.808طور متوسط ساكنان شهرهايي كه سيستم حمل و نقل وسيع و مناسبي دارند، به
كه شهرهايي كه سيستم حمل و نقل آنها با مشكالت مختلف روبرو حاليشهرها است، در درصد كل هزينه متوسط هر خانوار در كالن12معادل 

ه دريافت ك 2000در سال 12كان مك. كنندجايي ميدرصد كل هزينه متوسط هر خانوار را صرف جابه 14.9دالر معادل  3.322است، معادل 
هاي شهرها نيز از هم متفاوت است، كه اين امر تحت تأثير عواملي مانند كاربري و شاخصهزينه حمل و نقل هر خانوار در نواحي مختلف كالن

دالر در  8500معادل (از درآمد خانوار  درصد 20وي دريافت، در شهرهايي كه مبتني بر اتومبيل شخصي هستند، بيش از . حمل و نقل است
و آمد با كاربري مناسب زمين و خدمات بهتر در بخش حمل و نقل عمومي  هزينه رفت حال آنكه،. شود هاي حمل و نقل مي هزينه صرف) سال
مشابه اين تفاوت در محالت مختلف يك . شود كاهش يافته و باعث صرفه جويي صدها دالر در سال مي) در سال 5500معادل (درصد 17به 

هاي حمل  توانند هزاران دالر در سال در هزينه كنند، مي هايي با قابليت دسترسي بهتر را انتخاب مي ايي كه مكانشهر وجود دارد، خانوارهكالن
  ].Victoria Transport Policy Institute, 2008[جويي كنند  و نقل خود صرفه

  تأثير توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني بر كاهش سفر
صورت قابل توجهي سرانه تواند به و نقل عمومي موفق، مي گي اعالم كردند كه توسعه با محوريت حملبراساس پژوهش بزر 131000گروه فرند

سفرهاي رفت و برگشت هر روزه وسايل نقليه  توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني. سفر با وسيلة نقليه موتوري شخصي را كاهش دهد
نتايج  ].friend, 1997 1000[دهد  درصد افزايش مي 27مل و نقل عمومي را درصد كاهش و سفرهاي غيرموتوري و ح 22.5سرنشين را  تك

درصد در مقايسه با  20-25دهد كه توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني، سفرهاي مبتني بر اتومبيل شخصي را  مطالعة ديگري نشان مي
 ].Cambridge Systematics, 1992از  به نقلVictoria Transport Policy Institute, 2008[دهد توسعه عرفي كاهش مي
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براي مثال، پژوهش موسسه حمل و نقل ويكتوريا نشان . گذارد الگوي كاربري زمين، هم در مبدأ و هم در مقصد سفرها، بر رفتار سفر اثر مي 
مايل بيشتري در رفت و آمدهاي كنند، ت روي و محيط شهري جذاب كار مي دهد، كاركناني كه در نواحي با تراكم باال، شرايط مناسب پيادهمي

  ).2جدول ( ؛]Victoria Transport Policy Institute, 2008[حمل و نقل عمومي دارند  لهيبه وسهر روز 

  
  

روي وابسته به سفر با حمل و  انجام شده بود، ميزان پياده 2001ال براساس پيمايش مليِ سفر خانوار كه در س 2005در سال  15و داننبرگ 14بسر
كنند، روزانه آنها دريافتند شهروندان آمريكايي كه از حمل و نقل عمومي استفاده مي. بر آن را تحليل كردند رگذاريتأثنقل عمومي و ساير عوامل 

دقيقه زمان  30درصد آنان،  29بدين ترتيب . كنندروي ميد نظر، پيادهيا از ايستگاه تا مقصد موردقيقه به ايستگاه 19صورت ميانگين، به
 Victoria[كنند مي نيتأمروي به ايستگاه يا از ايستگاه به مقصد مورد نظر  شده براي فعاليت فيزيكي روزانه را با پياده روي توصيه پياده

Transport Policy Institute, 2008.[  
  قل همگاني در چند شهربررسي توسعه مبتني بر حمل و ن •

اكثر شهرهايي كه بعد از جنگ جهاني دوم در ژاپن، سوئد و فرانسه ساخته شدند، خصوصيات توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني را دارا 
اراي خصوصيات هاي حومه شهري در دانمارك دهاي احصاشده در هلند يا توسعهشده يا زمين توان گفت؛ تقريباً تمام محالت ساختهمي. اند بوده

  . در طراحي خود هستند توسعه مبتني بر حمل و نقل همگانيهاي اصلي و ويژگي
شود متمايز مي16"توسعه مجاور حمل و نقل"ريزي از گاهي توسط متخصصين برنامه توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني

]http://www.ippuc.org.br/pensando_a_cidade/index_zoneamento_ingles.htm[ . در بسياري از شهرهاي امريكايي و
هاي استراتژيك ها و برنامهپورتلند، دنور، سان فرانسيسكو و كلگري، سياست. شوداستفاده مي محور نقلوتوسعه حملهاي كانادايي، از استراتژي

. حال اصالح و بهبود آن هستند اند و درنقل عمومي شكل دادهورا جهت كاهش وابستگي به خودروي شخصي و افزايش استفاده از حمل
مندي از اين الگو در روند توسعه شهري نه تنها در جهان، بلكه در ايران نيز است، چنانچه در طرح جامع اول ها حاكي از اهميت و بهرهبررسي
  ].Madanipour, 2006[به ابعاد رويكرد توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني پرداخته شده است ) 1348(تهران 

  وريتيباك •

اين شهر يكي از . ميليون جمعيت داشته است 8/1حدود  2007و در سال   ايجاد شده 1654سال  كوريتيبا شهري در جنوب برزيل است كه در
يش گيرسرعت به كريدورهاي حركتي در اوايل شكل كوريتيبا به. بوده است توسعه مبتني بر حمل و نقل همگانيهاي ترين نمونهاولين و موفق

هاي حمل و نقل با  هاي پرتراكم در كنار سيستماي ادغام كرد كه توسعهبندي و سيستم حمل و نقل را به گونهبديل شد و به مرور زمان، ناحيهت
، هاي اقتصادي توجه خاصي كرددليل كمبود بودجه، كوريتيبا بر زيرساختبعد از شكست اولين برنامه شهري بزرگ به . ظرفيت باال قرار گرفتند

هاي ارزان است با براي نمونه، توسعه مسيرهاي اتوبوس كه جزو زيرساخت. تا طرح در عين كارامدي، به لحاظ اقتصادي نيز اجرايي باشد
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 .)اثر بودن است و عدد صفر نشان دهنده بي) كامالً مضر(ـ 3به ) خيلي مفيد( 3بندي از  خالصه اثر سفر؛ درجه. 2جدول 
  ]http://www.vtpi.org/tdm/tdm45.htm: [مأخذ  
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منبع نوآوري در كوريتيبا مشاركت منحصر . هاي مترو مورد توجه قرار گرفتهايي شبيه سيستممسيرهاي مشخص، دسترسي محدود و سرعت
 Canada Mortgage & Housing[ريزي شهري بوده كه بر آگاهي عمومي، گفتمان و سازش تمركز خاص دارد  برنامهفرد مردمي در هب

Corporation, 2007; Satterthwaite, 1999 .[  

 تورنتو •

توسعة . محور در آمريكاي شمالي است نقلوهاي اصلي توسعه حملدهنده تاريخي از حاميان و سازمان به لحاظمنطقة وسيع تورنتو 
هاي توسعه ترين پروژهمهم. محقق شده است 1970و  1950هاي محور در تورنتو با احداث و گسترش خط مترو يونگ بين سال ونقل حمل
 توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني با كاربري مختلط نيز. اند شدهاحداث  19در خيابان بلور18و اگلينتون 17هاي كليرمحور در ايستگاه و نقل حمل

دولت محلي، افزايش تراكم در محدوده ايستگاهي در طول كريدور اصلي  .بنا شده است20هاي اگلينتوندر مسير خيابان بلور و اطراف ايستگاه
نگ بلند در طول كريدور يو هاي نيمهاندازي از ساختمان كه اين رويكرد، منجر به ايجاد چشمصورتيبه ،مترو تورنتو را مورد توجه قرار داده است

سازي، محرك نوسازي بين تقاطع افزايش تراكم و انبوه. كندهاي ايستگاهي افزايش پيدا ميبدين ترتيب تراكم در اطراف گره. شده است
محرك توسعه و بهبود دسترسي در مركز ناحيه  به عنوانايستگاه سومي بين دو ميدان، . شده است 22و آخرين ايستگاه در تقاطع فينچ 21شپرد

ها از احداث ايستگاه جديد حمايت هاي جديد در دسترسي به توسعهدهندگان به دليل تأثيرگذاري ايستگاه توسعه. لي ايجاد شده استيورك شما
تراكم و  شيافزادر عين حال . گشايش خط مترو شپرد، منجر به نوسازي در طول محورهاي مجاور در يورك شمالي شده است. كنندمي
هاي اخير توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني، اين نوع باوجود برخي از موفقيت. شودو امكانات رفاهي منجر ميسازي به جذب توسعه  انبوه

كه ترس از حجم و معضالت ترافيكي و ساير تأثيرات منفي را براي ا آورده است، چر به وجودتوسعه مشكالت زيادي را براي ساكنان محلي 
  ].Nieweer, 2004[ نع بزرگي در امر نوسازي برخي مناطق ايستگاهي نزديك مترو شده استكند و  اين مسئله ما محالت ايجاد مي

  كَلگري •

 193.988اين شهر جمعيتي معادل  2006و طبق سرشماري . ترين شهر ايالت آلبرتا است كه در جنوب اين ايالت واقع شده استكلگري بزرگ
 Statistics Canada 2006[نفر دارد  45565، اين شهر جمعيتي معادل 2009براساس سرشماري شهري سال  .نفر داشته است

Community Profiles: Calgary; Growth spurt makes Calgary third largest Canadian municipality, census finds 
 National Post, July 22,  2009. .[است كه در محدوده خيابان  مبتني بر حمل و نقل همگاني ة موفق،توسعاي با كَلگري داراي محله

توسعه هاي  شهر كلگري، سياست. هاي گوناگون استها، واحدهاي خدماتي و پاركها، مغازهاين محله داراي آپارتمان. بريج واقع شده است
شوراي شهر كَلگري براي ساخت سه ايستگاه مترو در محله و . ر خود وضع كرده استنويني براي جوامع مجاو مبتني بر حمل و نقل همگاني

در ژوئن سال . ونقل ريلي سبك را سرعت بخشد هاي حملهاي مجاور ايستگاهمناطق حومه شهر بودجه تخصيص داده است، تا توسعه محله
  كردر سطح يك محدوده شهري را تصويب يابي گسترده د، شوراي شهر كَلگري براي اولين بار يك برنامه مكان2008

 22الگارهديپروژه ويليج  نمونه •

 Canada[كانادا است  24اولين پروژه توسعه حمل و نقل مدار و طراحي شده در ايالت كبك 23اين پروژه در شهر مينت سنت هيالير
Mortgage & Housing Corporation, 2007 .[ رفت و برگشتي و با هدف اتصال مينت پس از احداث قطار  2002اين پروژه در سال

اين پروژه ماحصل همكاري شهرداري، سازمان حمل و نقل شهري و يك شركت ساختماني . سنت هيالير به مونترال مورد توجه قرار گرفت
. شودي ميفضاي سبز و تسهيالت خدمات به همراههاي تجاري، مسكوني ها شامل كاربريالگوي توسعه با  اختالط كاربري. خصوصي است

پروژه . هاي چندواحده استي و ساختمانخانوار تكهاي نوع واحد مسكوني، تركيبي از خانه. يك مدرسه ابتدايي نيز در طرح مورد توجه است
 واحد براي هر واحد مسكوني به5/1كه، به ميزان  هاي پروژه نيز بايد خاطر نشان كرددر مورد پاركينگ. واحد خواهد بود 1000نهايي شامل 
واحد پاركينگ  1000برداري از پروژه فضاي پاركينگ در محل وجود دارد و با بهره 444در حال حاضر . بيني شده استسطح پيش صورت هم

ك و فضاي باز درصد از زمين محدوده طرح، جهت احداث پار 15در اين پروژه حدود . مورد نياز قطار شهري و مركز تجاري فراهم خواهد شد
  .رفتعمومي به كار خواهد 
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  :اصول طراحي پروژه شامل موارد زير است  
  ها با بيشترين تراكماحداث ساختمان -
  ي مسكن مختلفها گونهتركيب  -
  .يله ايجاد مسيرهاي پياده گسترده در محدوده و طراحي مسير دوچرخهبه وسكاهش نقش اتومبيل  -
 30براي نمونه حداقل . قطار رفت و برگشتي جهت حمايت حركت دوچرخه و موتورسواران هاي مسكوني در مسيراستفاده از تراكم -

هاي تك خانواري مورد توجه قرار  واحد در هر هكتار براي مسكن 20خانواري و بيش از دهاي چنواحد در هر هكتار براي پروژه
  . تر هستندها نزديكهاي چندخانواري به ايستگاهساختمان. گرفته است

 . يابداد محيطي كه حمل و نقل عمومي را تشويق كند و اين امر از طريق مجاورت با ايستگاه مترو تحقق ميايج -
 . روهاواسطه احداث پيادهدسترسي مناسب براي عابران به -

  
تا  3(نشيني  شامل عقبها جهت اطمينان از ايجاد محيطي مناسب براي پياده در اين پروژه مواردي مانند رعايت مالحظاتي در طراحي ساختمان

مدار شامل طراحي جزئيات نظير  روي و توجه به طرح معماري طبيعتمنظور حمايت از پيادهبه) متر 130(هاي كوچك و طراحي بلوك) متر 5
جه قرار آمده و همچنين معماري ايستگاه براساس سبك طراحي سنتي مورد تو هايي پيشهاي شيرواني با ارتفاع معين و رواقسقف و پنجره

  ].Canada Mortgage & Housing Corporation, 2007[گرفته است 
  
  آن بر محالت بالفصل آنها راتيتأثمترو شهر تهران و بررسي  

ناشي از عدم توجه به چنين  راتيتأثهدف از اين سنجش، بررسي . گيرددر اين بخش وضعيت مترو شهري تهران مورد بررسي قرار مي
عنصري كالبدي، فارغ از اين الگوي توسعه  به عنوانعبارتي هدف آن است تا احداث ايستگاه مترو  به. عه شهري استرويكردي در الگوي توس

. هاي مسكوني بالفصل آن مورد مداقه قرار گيردمختلف آن، چه از ديد مثبت و چه منفي بر محدوده راتيتأثمورد بررسي قرار گيرد و 
هزينه زيادي را نيز ، ترافيكو  هاو نقل ناقص است كه ضمن اتالف وقت شهروندان، افزايش آلودگيشهر تهران داراي يك سيستم حمل  كالن

هاي فائق آمدن بر اين مشكل عظيم، ايجاد شبكه حمل و نقل ريلي زيرزميني شهري حل يكي از راه. كندبه شهر و شهروندان تحميل مي
ها ايستگاه در حال احداث برد و در حال حاضر چندين خط با بيش از ده بهره ميشهر تهران چند سالي است كه از اين شبكه . است) مترو(

  .است
. شود اي را سبب مي كه خطوط حمل و نقل ريلي، توسعه نقطهكند، درحالي هاي خطي را ايجاد مي اي، توسعه احداث خطوط حمل و نقل جاده

هاي مترو در ايستگاه. اي را ندارد هاي نقطه واجهة نظري با پديده مترو و توسعهتر آمادگي متهران هنوز آمادگي ستادي، تداركاتي و از همه مهم
زمان با ايجاد دسترسي ارزان، آسان و سريع به ساير نقاط، در محل ايستگاها مسايل بسيار زيادي به لحاظ اجتماعي و سطح شهر تهران هم

گيري از  اين در حالي است كه با بهره. ابعاد مختلف قابل مشاهده است اين مشكالت در محالت مسكوني و. كنند ترافيكي را نيز ايجاد مي
در مترو شهري تهران، عدم توجه به . توان از مزاياي بسياري منتفع شدشبكه مترو و تحقق توسعه با محوريت حمل و نقل عمومي مي

آوردن دسترسي مناسب  به وجودترو شهري، علي رغم هاي ماي سبب شده است كه ايستگاهي چنين توسعهها مؤلفهها و ، ويژگيها رساختيز
ها حيات يك محله را كه متشكل از اجتماعي  براي نمونه به لحاظ اجتماعي، ورود انبوهي از غريبه. به محالت، مشكالت متعددي را ايجاد كنند

مبداء و مقصد بسياري از سفرهاي  ها خود بهدهد همچنين به لحاظ ترافيكي، هر كدام از ايستگاه منسجم است مورد تعرض قرار مي
مشكل پاركينگ . گيرد اين ويژگي آرامش محالت را دچار مشكل جدي كرده و در تعارض با مفهوم محله قرار مي. شود شهري تبديل مي درون

 راتيتأثله، الزم است تا در اين بخش پس از ارائه بيان مسئ. ترين نوع مشكالت ناشي از اين مسئله است اتومبيل و ازدحام، از اولين و شفاف
يك عنصر كالبدي، در مرز يا درون محالت احداث شده است، از ديد ساكنان  به عنوانهاي مترو در شهر تهران را كه ناشي از احداث ايستگاه

 1388ن، در سال در قالب يك طرح پژوهشي توسط نگارندگا راتيتأثبررسي اين . ها مورد بررسي و تحليل قرار گيردمحالت بالفصل ايستگاه
  .شودترين موارد مرتبط با موضوع مقاله ارائه ميمورد سنجش قرار گرفته است كه در اينجا برخي از مهم



  

                        1390تابستان/ سال هشتم/ ده هفشماره                                                                   مركز پژوهشي هنر، معماري و شهرسازي نظر            ـ پژوهشي فصلنامه علمي

 

53  

هاي مترو  محالت بالفصل ايستگاه:  هاي مترو بر محالت بالفصل، نمونه موردياحداث ايستگاه ريتأثبررسي  •
  دانشگاه شريف و علم و صنعت ايران

 راتيتأثاز اين رو براي تحليل . هاي مترو، دو ايستگاه مترو انتخاب شدان اثرگذاري مترو بر محالت بالفصل ايستگاهبه منظور بررسي ميز
هاي قابل انتظار از الگوي توسعه مبتني بر حمل و مختلفي كه ايستگاه مترو بر محالت گذاشته است و براساس مباني نظري ارائه شده و ويژگي

برآورد  .ها  تعيين شدنامهتكميل پرسشبراي  در مرحله بعد حجم نمونه تعيين و در عين حال شعاعي. هايي تنظيم شدنامهنقل همگاني، پرسش
 ها پاسختعيين حجم نمونه و فاصله اطمينان . پذيري نتايج است عوامل در تعيين ميزان اطمينان و قابليت تعميم نيتر مهمحجم نمونه يكي از 

نمونه، فاصله اطمينان  160در اين تحقيق با  . توان به محاسبه عامل ديگر پرداختبه عبارتي با داشتن يكي مي. فرايندي رفت و برگشتي است
  :از رابطه زير براي برآورد تعداد نمونه استفاده شده است . محاسبه شد ها پاسخ
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 10نامه درب منازل به روش سيستماتيك، هر پرسش 160بدين ترتيب مقرر شد كه . استدرصد  46/91سطح اطمينان برابر ر در نتيجه مقدا

اجتماعي و ترافيكي ناشي از احداث ايستگاه  راتيتأثدر عين حال از اين جهت كه بيشترين . خانه در ميان در هر دو محله، توزيع و تكميل شود
 .در اين محدوده تكميل شد ها نامه رسشپمتري از دو ايستگاه انتخاب و  300هاي اطراف هر ايستگاه است، بنابراين شعاع مترو، در محدوده

بدين منظور تالش شده است تا . احداث ايستگاه مترو، از انواع تغييرات ايجادشده است ريتأثهدف اين بررسي سنجش نظر ساكنان در خصوص 
احداث ايستگاه  ريتأثمنظور بررسي به. هاي فردي متفاوت مورد استفاده قرار گيردها مانند زنان و مردان با ويژگينظرات طيف متنوعي از گروه

مندي از سكونت در محله بعد از احداث ايستگاه مترو، تحت ميزان رضايت": مترو بر انواع تغييرات در محله، فرضيه زير مورد توجه قرار گرفت 
تفاده شده و با توجه به نوع به منظور آزمون فرضيه پژوهش، از تحليل همبستگي اس ."هاي اجتماعي، ترافيكي و كالبدي استشاخص ريتأث

رو همبستگي ميان عوامل مختلف مورد توجه قرار  از اين. هاي همبستگي متناسب مانند گاما و ضريب توافقي استفاده شدها از آزمونداده
 ه به تغييرات ايجادرود كه ميزان رضايت از سكونت از محله پس از احداث ايستگاه مترو وابستگرفت، كه با توجه به فرض تحقيق انتظار مي

داري رابطه همبستگي ميان ميزان رضايت از سكونت در محله و عوامل مختلف  معني. شده در ابعاد مختلف اجتماعي، كالبدي و ترافيكي باشد
محله بعد از در اين ميان عامل ايجاد تغييرات در ساختارهاي اجتماعي در . ي گاما سنجيده شدهمبستگاجتماعي، كالبدي و ترافيكي با آزمون 

شاخص  عنوان  بهايستگاه مترو بر افزايش ترافيك محله  ريتأثترين پرسش مرتبط با ويژگي اجتماعي؛ اصلي به عنواناحداث ايستگاه مترو، 
از اين (تند عنوان شاخص كالبدي مورد توجه قرار گرفترافيكي؛ بهبود تغييرات كالبدي در محله بعد از احداث ايستگاه و ميزان بهبود دسترسي به

گذارند، در اينجا از متغير مستقل در مقابل متغير وابسته نام ريتأثرسد اين عوامل به عنوان متغير مستقل بر ميزان رضايت جهت كه به نظر مي
تگي ارائه با توجه به فرض تحقيق مورد توجه است كه در ادامه نتايج تحليل همبس) 1تصوير(بنابراين ابتدا يك مدل اوليه ). شودبرده مي

 . آورده شده است 3نتايج نشان آزمون همبستگي در جدول . شود مي

  
  
  
  
  

 متغير وابسته
 تغييرات در ساختار اجتماعي  

  تĤثير ايستگاه مترو بر ترافيك محلي

به سبب وجود ميزان بهبود در تغييرات كالبدي 
 ايستگاه مترو

          مترو ايستگاه تسهيل دسترسي به سبب وجود 

ميزان رضايت از سكونت در 
 ايستگاهمحله بعد از احداث 

 .ارائه مدل اوليه  رابطه همبستگي ميان متغير مستقل و وابسته . 1تصوير
  نگارندگان: مأخذ 

  متغيير مستقل



  

  43- 58/بررسي مفهوم توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني و جايگاه مترو شهري در آن  
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هاي همبستگي متناسب مانند گاما و ها از آزمونبه منظور آزمون فرضيه پژوهش، از تحليل همبستگي استفاده شده و با توجه به نوع داده
رود كه ميزان تلف مورد توجه قرار گرفت، كه با توجه به فرض تحقيق انتظار ميرو همبستگي ميان عوامل مخ از اين. ضريب توافقي استفاده شد

. رضايت از سكونت از محله پس از احداث ايستگاه مترو وابسته به تغييرات ايجادشده در ابعاد مختلف اجتماعي، كالبدي و ترافيكي باشد
ي گاما همبستگامل مختلف اجتماعي، كالبدي و ترافيكي با آزمون داري رابطه همبستگي ميان ميزان رضايت از سكونت در محله و عو معني

ترين پرسش مرتبط اصلي به عنواندر اين ميان عامل ايجاد تغييرات در ساختارهاي اجتماعي در محله بعد از احداث ايستگاه مترو، . سنجيده شد
خص ترافيكي؛ بهبود تغييرات كالبدي در محله بعد از احداث شا به عنوانايستگاه مترو بر افزايش ترافيك محله  ريتأثبا ويژگي اجتماعي؛ 

رسد اين عوامل به عنوان متغير از اين جهت كه به نظر مي(عنوان شاخص كالبدي مورد توجه قرار گرفتند ايستگاه و ميزان بهبود دسترسي به
) 1تصوير(بنابراين ابتدا يك مدل اوليه ). شودبسته نام برده ميگذارند، در اينجا از متغير مستقل در مقابل متغير واريتأثمستقل بر ميزان رضايت 

آورده  3نتايج نشان آزمون همبستگي در جدول . شودبا توجه به فرض تحقيق مورد توجه است كه در ادامه نتايج تحليل همبستگي ارائه مي
 . شده است

  
  

به عنوان  "ميزان رضايت از سكونت در محله"و  "محله ت در ساختار اجتماعياتغيير"دهد، ميان آزمون همبستگي گاما نشان مي نتايج
عبارتي اين شاخص بر ميزان رضايت از سكونت در محالت بالفصل به. داري وجود داردكامالً معني رابطه همبستگي "پرسش اصلي"

تغيير در ساختارهاي اجتماعي بعد از احداث ايستگاه مترو بر درك ميزان رضايت از سكونت در محله اثرگذار دارد و  ريتأثهاي مترو  ايستگاه
ميزان رضايت از "و  "تأثير ايستگاه مترو بر ترافيك محلي"ميان  ،دهد يمدر جدول آمده است نشان نتايج آزمون همبستگي همچنين . است

عبارتي تأثير ايستگاه مترو بر ترافيك محلي بر درك ميزان رضايت از هب. وجود دارد مستقيمي دارهمبستگي معني رابطة "سكونت در محله
  .سكونت در محله تأثيرگذار است

تسهيل دسترسي به سبب وجود "و  "ميزان بهبود در تغييرات كالبدي به سبب وجود ايستگاه مترو"دهد، بين متغير نتايج آزمون مشابه نشان مي
عبارتي ميزان بهبود در تغييرات هب. وجود دارد مستقيمي دار نيز رابطه همبستگي معني "ميزان رضايت از سكونت در محله"و  "ايستگاه مترو

ي ها شاخصبنابراين ميان . به سبب وجود ايستگاه مترو عامل مثبتي در ميزان رضايت از سكونت در محله است و تسهيل دسترسي كالبدي
بررسي ميزان اثرگذاري چهار . بعد از احداث ايستگاه مترو در محالت رابطه همبستگي مثبتي وجود دارد مذكور و ميزان رضايت در محالت

كه تسهيل دسترسي اثرگذارترين عامل در متغير وابسته يعني ميزان  دهد يمشاخص فوق بر ميزان رضايت از سكونت در محله نشان 
  : به صورت زير است ها شاخص ترتيب اولويت ساير. مندي از سكونت در محله است رضايت

  616/0 =27آزمون گاما آمار، ميزان بهبود در دسترسي در اولويت اول -
  537/0=گامااولويت دوم، ميزان آمار آزمون  تغيير در ساختار اجتماعي در -
  479/0=گامااولويت سوم، ميزان آمار آزمون  ايستگاه بر ميزان ترافيك محلي در يرتأث -
  428/0 =گامااولويت چهارم، ميزان آمار آزمون  كالبدي دربهبود تغييرات  -
  
  
 

       
  مستقل
  
 وابسته

 تسهيل دسترسي به محله ميزان بهبود در تغييرات كالبدي ترافيك محليايستگاه بر  ريتأث تغيير در ساختارهاي اجتماعي

Value Sig Value Sig Value Sig Value Sig 

  ميزان رضايت از سكونت
 در محله 

537/0 000/0 479/0 002/0 428/0 004/0  616/0 000/0 

 رد فرض صفر رد فرض صفر رد فرض صفر رد فرض صفر 26نتايج آزمون فرض

 .ندگاننگار: مأخذ . ي اجتماعي، ترافيكي، كالبدي و ميزان رضايت از سكونت در محله بعد از احداث ايستگاه متروها شاخصهمبستگي ميان بررسي رابطه  .3جدول
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  مترو يها ستگاهياارائه راهكار براي بهبود وضعيت سكونت در محالت بالفصل  •

مندي از  هاي آماري كه در بخش قبل ارائه شد، در اين بخش برخي از راهكارهاي بهبود سكونت به منظور افزايش رضايتبا توجه بررسي
بهبود . كندبندي ارائه شده در بخش قبل، اولويت راهكارها را بيان مياولويت. شودهاي مترو ارايه ميت بالفصل ايستگاهسكونت در محال

. ، بايد با احداث مسيرهاي پيوسته، جذاب و زيبا، امن و پياده همراه شودشود يمواسطه ايستگاه مترو ايجاد وضعيت دسترسي در محالت كه به
بايد توجه داشت كه دسترسي پياده و دوچرخه به . به مسيرهاي دوچرخه در محالت نيز موضوع قابل توجه ديگري استدر عين حال توجه 

كاهش ترافيك در . گذار استريتأثهاي مترو و به محدوده ايستگاهي در افزايش فعاليت فيزيكي و سالمت رواني و جسمي شهروندان ايستگاه
اي، كاهش ايمني مسيرها و ترافيكي شامل افزايش پارك حاشيه راتيتأث. ايد مورد توجه قرار گيردمحالت، پس از احداث ايستگاه مترو ب

بدين منظور بايد فضاي مناسب براي پارك .  شود يمها ي بالفصل ايستگاهها محدودههاي صوتي و هوا در  افزايش تصادفات، افزايش آلودگي
از راهكارهاي  در عين حال،. فراد غيرساكن نباشدي اها لياتومبها محلي براي پارك هي بالفصل ايستگاها محدودهشود تا  نيتأماتومبيل 

همچنين از عبوري شدن مسيرهاي محله بايد . هاي غيربومي بايد بهره گرفتنفوذ اتومبيل راتيتأثمنظور كاهش ي ترافيك بهساز آرام
  .نيز به مخاطره نيافتد ها راهآرامش و آسودگي ساكنان، ايمني  نيتأمجلوگيري كرد تا ضمن 

در اين . گيرد، بهبود مسيرها و سيماي كلي محله را در بر ميها يكاربركه  شود يمبهبود وضعيت كالبدي در محالت شامل موارد متعددي 
سعه فضايي ، خدمات قابل ارائه براي توتوسعه مبتني بر حمل و نقل همگانيها، قابليت توسعه براساس بخش با توجه به مشخصات ايستگاه

همچنين بايد مدنظر داشت كه موقعيت استقرار و نقش . شود هاي مناسب براي اراضي پيرامون ايستگاه ارائه مي داخلي ايستگاه و نيز كاربري
اهداف و  ،4در جدول . متفاوت از يكديگر است ها ستگاهياكنندگان و نوع وسيله انتخابي در انواع  ايستگاه، الگوي رفتاري مردم، تنوع استفاده

 .منفي ناشي از احداث ايستگاه مترو بر محالت بالفصل آن آورده شده است راتيتأثراهبردهاي مرتبط با ابعاد مختلف به منظور كاهش 
تواند محلي، شود كه مي ها با توجه به نقش ايستگاه ارايه ميها و كاربريدهد، در سازمان فضايي شهر نوع فعاليتها نشان مينتايج بررسي

  :اي باشد در اين بخش توجه به دو نكته ضروري است اي و پايانهميانه
هاي توسعه  هاي توسعه كل شهر و برنامه برنامه(هاي باالدست  هاي پيشنهادي حوزه نفوذ ايستگاه در شهر بايد با طرح آنكه كاربري •

  .انطباق الزم و كافي را داشته باشد) هاي مترو در شهر اراضي اطراف ايستگاه
هاي كالبدي، محيطي،  ها به دليل تنوع و گستردگي شهرها و تفاوت تدوين ضوابط و مقررات براي اراضي اطراف ايستگاه در •

تأثير شدن آنها و حتي حصول نتايج  زيرا اين امر باعث بي. اجتماعي، فرهنگي آنها، ارائه پيشنهادهاي غيرمنعطف مناسب نيست
 ].1382پژوهشكده نظر، [شود  معكوس مي

ها نسبتاً كم است و بيشتر مسافران اند، لذا تعداد مسافران اين ايستگاه هاي محلي در خارج از بافت مركزي شهر واقع شدهايستگاه آنجا كه از
ا استفاده از ها عموماً ب كنندگان اين ايستگاه ها اساساً نقش توليد سفر را برعهده دارند و استفادهاين ايستگاه. دهند آنها را افراد محلي تشكيل مي
 ها عموماً بهالگوي آمد و شد در اين ايستگاه. كنند يا با دوچرخه به محل ايستگاه آمد و شد ميصورت پياده وسايل نقليه غيرموتوري و به

سطح توان خدمات  هاي محلي ميها در محدوده ايستگاهبا توجه به اين ويژگي]. 1384رضازاده و رادمند، [صورت متناوب و روزمره است 
هاي عمومي را ايجاد كرد كه در  هاي تزريقات و مطب فروشي و بخش خانه، بستني ، قهوه فروشي ها، روزنامه فروشي اي مانند انواع خرده محله

  .شود در نظر گرفتهاي نيز  مركز خدمات محله به عنوانتواند  بندي، حتي مي صورت تناسب مكان و موقعيت ايستگاه با ساختار محله
كنند، بر امكان  ها مراجعه ميها از حوزه نفوذ پياده به ايستگاههاي محلي كه عموم مسافران ايستگاهنوع خدمات در محدوده ايستگاه وجود اين

از آنجايي كه . كند دفاع ايستگاه را به يك مكان مناسب براي ارتباطات اجتماعي تبديل مي هويت و گاه بي تعامالت اجتماعي افزوده و مكان بي
هايي از نوع  اين نوع ايستگاه عموماً كاربري. گاه محلي در خارج از بافت مركزي شهر واقع شده است، اساساً نقش توليد سفر را عهده داردايست

ل كنندگان از اين نوع ايستگاه معموالً به صورت پياده به مح با توجه به اينكه استفاده. كند هاي محلي را به خود جلب مي مسكوني و نيز فعاليت
  .روي قرار دارد كنند، ميزان تأثيرگذاري ايستگاه بر اراضي پيرامون آن محدود و در حد شعاع پياده ايستگاه آمد و شد مي
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  گيري نتيجه
رويكردهايي مانند توسعه حمل و نقل . عوامل در مباحث شهرسازي و توسعه پايدار شهري است نيتر مهمموضوع حمل و نقل شهري يكي از 

. نقل شهري قرار داردة مبتني بر حمل و نقل همگاني مباحثي است كه در ارتباط مستقيم با موضوع حمل و توسعپايدار شهري و الگوي 
پيش از  ها طرح؛ عدم ارزيابي تأثيرات شود يمهاي شهري احساس و طرح ها برنامهگيري از اين الگوها در  درحالي كه ضرورت و لزوم بهره

ان يكي از ايستگاه مترو به عنو ريتأثمسايل شهري ـ  نيتر مهممقاله حاضر بر يكي از . آورد يم به وجود، تبعات منفي زيادي را 28اجرا
ست، توجه ها طرحو  ها برنامهكه ناشي از عدم توجه به رويكرد حاضر در ارائه  - ي بالفصل آنها محدودهي حمل و نقل همگاني بر ها ستميس

بي منتج شده از نبود رويكرد ارزيا راتيتأث، ضمن مشخص كردن 29پس از اجرا ها طرحواسطه ارزيابي تأثيرات خاص دارد و هدف آن است تا به 
سيستم شبكه مترو،  رسد يمدر اين ميان با وجود آنكه به نظر . پيش از اجرا، راهكارهاي راهبردي و پيشنهادات در اين مورد خاص نيز ارائه شود

 اهداف عملياتي راهبردها  نتايج
 

  اهداف كالن

تبديل ايستگاه مقصدي براي اهداف مختلف سفر  _
  با يك توقف

  توزيع و پراكنش مناسب كاري _
هاي  ده توسط كاربريش آزادسازي سطوح اشغال _

  تجاري و خدماتي
  پايين آوردن حجم سفرهاي درون شهري _
افزايش ارزش زمين و در نهايت رسيدن به توسعه  _

  پايدار شهري در كنار توسعه اقتصادي
  تحرك اقتصادي _
  گذاري بخش خصوصي هاي سرمايه افزايش گزينه _
  كاهش تأثيرات منفي ايستگاه مترو محله _
ريبه به حريم فضاي جلوگيري از نفوذ افراد غ _

  اي محله
افزايش امنيت محيطي بر افزايش بهبود دسترسي  _

  پياده به محدوده ايستگاهي

  اصالح الگوي كاربري زمين _
  افزايش تراكم ساختمان _
افزايش دسترسي مطلوب ساكنان محله به محدوده  _

 ايستگاهي

افزايش مطلوبيت و كاهش تأثيرات منفي احداث مترو  _
  بر محالت

كرد
عمل

ف 
هدا

ا
-ي

دي
كالب

 

اصالح و بهبود ساختار فضاهاي موجود در اطراف  _
  ايستگاه مترو

روي در  افزايش جذابيت و ايمني فضاهاي پياده _
  مجاورت ايستگاه مترو

  تلفيق مناسب كاربري زمين با حمل و نقل عمومي _
هاي هفتگي و ماهيانه مورد نياز  تأمين نيازمندي _

 ساكنان در محدوده ايستگاهي

عملكردي ايستگاه مترو  - البديبهبود وضعيت ك _
 )محدوده ايستگاهي(

  رعايت سلسله مراتب كالبدي _
 افزايش امنيت روزانه و شبانه _

 عملكردي محدوده ايستگاهي و محله-تفكيك كالبدي _
  جوار آن هم

 افزايش سرزندگي و كيفيت محيطي محله _
 تقويت احساس تعلق به محله _
  افزايش هويت محله _

  هويت بخش عيحفظ و تقويت عوامل طبي _
  حفظ بافت كالبدي با ارزش _
هاي مختلف در  فراهم آوردن زمينه حضور گروه _

 فضاي محله

كاهش تزاحم بافت فعلي و هويت جديد محدوده  _
  ايستگاهي

 حفظ هويت و افزايش احساس تعلق ساكنان در محل _

عي
جتما

ف ا
هدا

ا
 

 افزايش اعتماد مردم _
  افزايش اعتماد نهادي _
  ت افرادهاي مشارك افزايش زمينه _
 افزايش حس شهروندي _

  مندي از سرمايه اجتماعي بهره _
 

  سازي ترافيك كاهش ترافيك سواره و روان _
  كاهش هزينه سفر _
  بهبود وضعيت ترافيك در محالت مجاور _
 بهبود كيفيت زندگي _
 كاهش تصادفات در مسيرهاي محلي _
 هاي ايمن و جذاب ايجاد خيابان _
چرخه ايجاد يك فضاي دوستانه براي پياده و دو _

 سواران
 ها افزايش شأن غيرسواره _
ايجاد حس ايمني و راحتي براي تمامي  _

 كنندگان و افرادي كه در اطراف مسير قرار استفاده
 .دارند

 كاهش آلودگي صوتي _
  افزايش سيماي مطلوب خيابان _

  افزايش ايمني و كاهش تصادفات _
  كاهش حجم عبوري _
  اي در محالت كنترل وضعيت پارك حاشيه _
  ري و خوانايي بافت براي افراد غريبهكاهش نفوذپذي _
 تفكيك حركت سواره و پياده و دوچرخه _
 هاي ترافيكي موقتي كاهش گره _

  سازي ترافيك آرام _

كي
رافي

ف ت
هدا

ا
 

 ايجاد تحرك براي افراد فاقد اتومبيل شخصي _
 تقويت شبكه حمل و نقل عمومي بين محالت _
 بهبود نحوه تغيير  شيوة سفر در ايستگاه مترو _

  بكه حمل و نقل عمومي سبزتقويت ش _

  .1388عباس زادگان، : مأخذ . اهداف و راهبردهاي مرتبط با ابعاد عملكردي، اجتماعي و ترافيكي.  4جدول
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 سيستمي كارآمد در مقايسه با ساير وسايل حمل و نقل عمومي است، اما آنچه در اين ميان از نظر دور مانده است، سنجش تأثيرات اجتماعي،
در كنار تأثيرات . كند يمي شهري است كه مشكالتي را بر محالت بالفصل آن تحميل ها محدودهدر  ها ستگاهياكالبدي و ترافيكي احداث اين 

، عدم توجه به هويت محليِ محالت بالفصل ايستگاه در كند يممثبتي كه احداث ايستگاه مترو هم به لحاظ كالبدي و بهبود دسترسي ايجاد 
هاي بالفصل آنها، مشكالت متعددي را بر ساكنان محالت  ي مترو و در مواردي عدم تناسب ظرفيت ايستگاه با محدودهها ستگاهيازي ري برنامه

شامل مترو، ( 30هاي حمل و نقل همگانيي محلي مبتني بر سيستمها توسعهاين در حالي است كه . تحميل كرده است ها ستگاهيابالفصل 
يي مناسب هستند كه ضمن ارتقاي كيفيت زندگي در محالت و جلب رضايت ساكنان با فراهم آوردن زمينه ها توسعه...) خطوط اتوبوسراني و

اما در شهري مانند تهران از يك سو عدم توجه به ابعاد . كند يم ها گروهي ايستگاهي، منافع بسياري را متوجه ساكنان و ساير ها مجتمعاحداث 
ة مترو بر ساختار شهري و در نظر نگرفتن نقش و هويت محالت سبب شده است تا شبكم انطباق ساختار اي از سوي ديگر، عد چنين توسعه

بدين ترتيب . كند دگرگونكنار مزايا، مشكالت متعددي را بر محالت بالفصل خود تحميل و ساختار محله را ر ي مترو شهري دها ستگاهيا
  .ي بالفصل آن مورد توجه قرار گرفته استها محدودهترافيكي مترو بر ة بررسي و سنجش تأثيرات اجتماعي و مسئلضرورت طرح 

  ها نوشت پي
است، كه به كارفرمايي شهرداري تهران و همكاري دفتر  "هاي مترو بر محالت بالفصل آنهااجتماعي و ترافيكي ايستگاه راتيتأثسنجش "پژوهشي  اين نتايج، بخشي از پروژة .1

 .انجام رسيده است به 1387 -1388هاي سالت ايران، توسط نگارندگان در علمي و صنعتي دانشگاه علم و صنع
2. Peter Katz  /3 .Andres Duany  /4 . Peter Calthorpe /5 . Daniel Solomon /6 .Transit Oriented Development 
 Traditional Neighborhood(كار گرفته شد توسعه محله سنتي  توسعه، بهتا اواسط آن براي تلفيق دو نوع از  90اصطالح نوشهرگرايي براي اولين بار در اوايل دهة  . 7

Development- TND( لهيبه وسطور عمده در سواحل غربي آمريكا  هكه ب با محوريت حمل و نقل عمومي ؛»پالتر زايبريك«و » دوني«مريكا توسط كه در سواحل شرقي آ 
ي شهري بلكه تنها شامل طراح نه  نوشهرگراييتوسعه الگوي  [Walters, 2004:54] .جهت يافته بود، تجلي يافت »وموندانيل سول«و  »داگ كالبو«، »پيتر كالتروپ«كارهاي 

 .تأثير گذاشته است نيز ريزي مانند مديريت توسعه، حفاظت محيطي و تجديد حيات شهري بر اهداف مهم برنامه
و حمل و نقل است كه براي جلوگيري از رشد پراكنده در حومه شهر، بر رشد در مركز آن تأكيد و از تخصيص  )ايشهري و منطقه(ريزي  رشد هوشمندانه يك تئوري برنامه. 8

روي و مناسب براي دوچرخه سواري، شامل توسعه با كاربري تركيبي و با  ، با گرايش به حمل و نقل عمومي، قابل پيادهها و با تراكم بيشتر از حد معمول در حومه كاربري فشرده
 Smart Growth America. 2007, Smart: Growth; more choices for our families, available on[ كند حمايت مي، مسكن يها نهيگزواع مختلفي از ان

http://www.smartgrowth.org/powerpoint/Intro_to_Smart_Growth.ppt. [. و توسعه پايدار  نوشهرگراييزمان يعني جنبش  هاي مهم و هم رشد هوشمندانه اصول جنبش
  .شودرا شامل مي

9. Location Efficient Development /10 .light Rail Transit  /11 .Krier  /12 .McCann  / 
13 . 1000 friends به سمت توسعه هوشمندانه، قابل اجرا و پايدار است  ، ماموريت اين گروه كمك به هدايت توسعه]www.1000firends-ct.org[.  
14 . Besser  /15 .Dannenberg  
 ،اين مفهوماگرچه . شود يممطرح  "حمل و نقل توسعه مجاور"در كنار مفهوم توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني، مفهوم ديگري با عنوان :  توسعه مجاور حمل و نقل. 16

اما بر . قلي استبه طور فيزيكي نزديك يك گره حمل و ن و رود به كار مي) با تراكم بالقوه( اي ريزي به منظور تعريف توسعهاي است كه توسط بعضي از مسئولين برنامهتوسعه
هايي با تسهيالت مشابه  شامل ساختمان تواند يمتوسعه مجاور حمل و نقل  ،عنوان مثال هب. محور نيست حمل و نقل كه لزوماًاي است  ، توسعهريزان هاي برخي از برنامه اساس گفته

  .نيستهاي گسترده  يا زيرساخت ي مختلط ها يكاربرهاي شهري باشد، ولي شامل  حومه
17 .Clair  /18 .Cglinton  /19 .Bloor  /20 .Islington  /21 .Sheppard  /22 .Finch  /23 .Village de la Garge  /24 .Mint- Saint- Hilaire  /25 .Quebec 
  : داري به صورت زير است هاي آماري آزمون معني فرضيه. 26

 H0:  رابطه همبستگي ميان دو متغير وجود ندارد

  H1 : رابطه همبستگي ميان دو متغير وجود دارد
كه به اختصار آن را با  Signficanceداري يا  معني. بطه ميان دو متغير استو به مفهوم وجود را شود يمشد فرض صفر رد صدم با 5داري كمتر از  بنابراين اگر ميزان معني

)Sig ( ميزان خطايي است كه در رد فرضيه صفر ميده يمنشان ،)H0 ( آلفا . است تر سادهداري كمتر باشد رد فرض صفر  هر چه ميزان معني. ميشو يممرتكب)α (يي سطح خطا
. است  H0شده در رد خطاي محاسبه Sigسطح خطاي در نظر گرفته شده و  αبه طور كلي بايد توجه داشت كه . درصد است 5 معموالًگيرد كه است كه محقق در نظر مي

 ].1386ي و فعال قيومي، مؤمن[

 H0              Sig< α :  رد فرض صفر
  Sig≥  α          H1:  پذيرش فرض صفر

27 . Value  /28 .pre – occupation – evaluation  /29 .post – occupancy- evaluation  /30 .TOD  
 

  



  

  43- 58/بررسي مفهوم توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني و جايگاه مترو شهري در آن  

 

58  

  فهرست منابع

 .دانشگاه  علم و صنعت ايران: تهران  ).پايان نامه دكتري معماري( "فضاهاي عمومي محله و سالمت عمومي":   پايان نامه. 1387 .باقري، محمد •
  . پژوهشكده نظر: تهران . ، پژوهشگر راضيه رضازاده"ي مترو در بافت شهرها ستگاهيازمينه اثرات ايجاد ر تماعي دمطالعات اج". 1382. پژوهشكده نظر •
  . سازمان ملي زمين و مسكن: تهران  .ي شهريها يكاربرسرانه .  1378 .، صديقهمحسن و مسائليحبيبي، سيد •
  .51-42: 14و  13جستارهاي شهرسازي، شماره ، "ي شهري توسعهنقش مترو در ".  1384. رضازاده، راضيه و رادمند، مژگان •
  .79-70: 12-11، شماره ، مجله مديريت شهري"ي متروها ستگاهياي توسعه ها ليپتانسروش بررسي ". 1381. ، راضيه و آريافر، علي رضاهرضازاد •
 . ، شهرداري تهران"دود بالفصل آنهاسنجش تاثيرات اجتماعي و ترافيكي ايستگاه هاي مترو بر مح". 1388. عباس زادگان، مصطفي •
 .تهران .انتشارات كتاب نو : تهران  .SPSS آماري با استفاده از  حليلت.  1386. ي، منصور و فعال قيومي، عليمؤمن •
  .، تابستان36-27:  26، شماره "تعيين و تبيين هدف در برنامه ريزي شهر، مجله هنرهاي زيبا". 1385. نور محمد زاد، حسين •
 .2- 5شركت مترو، : ، مجموعه مقاالت همايش تهران با مترو، تهران"توسعه با محوريت حمل و نقل عمومي". 1381. ، جوادهدايتي •

• “2006 Statistics Canada Community Profiles”: Calgary. 
• Arrington, GB. Faulkener, T. (2002). “State Wide TOD Study Factors for Success in California”, Technical Appendix, California 

DT, pp. 12-19. 
• Belezer, D and Autler, G, “Transit oriented development: Moving from Rhetoric to Reality”, A discussion paper prepared for the 
Brooking Institution Center on Urban and MetropolitanPolicy and The Great American Station Foundation, June 2002. 
• Calthorpe, P. (1990). “Associates Transit Oriented Development Guidelines for Sacrament Country Final”, public Review Draft, 

Sacrament, CA, , pp. 94-107. 
• Canada Mortgage & Housing Corporation. (2007). “Transit-Oriented Development Case Study – Village de la Gare, Mont-Saint-

Hilaire, Que”., Canada Mortgage and Housing Corporation,. 
• Canadian Urban Transit Association (CUTA). (1986). “Urban Transit facts in Canada”, Toronto,. 
• Federal Transit Administration.  (2002). “Transit-Oriented Development and Joint Development in the United States:A Literature 
Review”, Transit Cooperative Research Program,No.52, October. 
• “Growth spurt makes Calgary third largest Canadian municipality”, census finds ". ( 2009). National Post, July 22. 
• http://transweb.sjsu.edu 
• www.1000firends-ct.org 
• http://www.curitiba_brazil.com. 
• http://www.ippuc.org.br/pensando_a_cidade/index_zoneamento_ingles.htm. 
• http://www.smartgrowth.org/powerpoint/Intro_to_Smart_Growth.ppt. 
• http://www.vtpi.org/tdm/tdm45.htm. 
• Litman, Todd, Land Use Impacts on Transport, How Land Use Factors Affect Travel Behavior, Victoria Transport Policy Institute 

with Rowan Steele, 2009. 
• Litman, Todd, Win-win Emission Reduction strategies, Victoria Transport Policy Institute, 2007. 
• Madanipour, A. (2006). “Urban planning and development in Tehran”, Cities, No. 23, pp.433–438 
• Mineta Transportation Institute.. “History of transit oriented development (TOD)”, (2001) 
(http://www.transweb.sjsu.edu/mtiportal/research/publications/documents/envisioning2/mti2001_etodp_website/TOD_History.PDF.) 
• Metropolitan Toronto Planning Department. (1987). “Comparative costs of travel by automobile and transit”, Municipality of 
metropolitan Toronto: February. 
• National Cooperative Highway Research Program Transportation Research Board, National Research Council. (2001). “Assessing 
the Social and Economic Effects of Transportation Projects”, Economic Development Research Group Boston, Massachusetts, 
February. 
• Nieweer, S.H. (2004). “Transit Oriented Development for the Greater Toronto Area”, an International Policy Perspective, University 
of Toronto. 
• Niles.j and Nelson. D. (1999). “Measuring the Success of TOD”, Prepared for the American planning Association, National Planning 

Conference, Scattle Un, Washington, pp. 75-89. 
• Orski, K. (1998). “The transit metropolises, a Global Inquiry Innovation Briefs”. 
• Satterthwaite, David. (1999). The Eathscanm Reader in Sustainable cities, Earthscan Publication, London,. 
• Victoria Transport Policy Institute. (2009). “Transit Oriented Development, Using Public Transit to Create More Accessible and 

Livable Neighborhoods”, Victoria Transport Policy Institute. 
• Willson, R. (2005). “Parking Policy for Transit-Oriented Development: Lessons for Cities, Transit Agencies, and Developers”, 
Journal of Public Transportation, Vol. 8, No. 5. 


