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 چکیده
دی است که به تصمیم گیری درباره سیاست هاو برنامه های حمل ونقل برنامه ریزی حمل و نقل شهری فرآین

منجر می شود.هدف از برنامه ریزی حمل ونقل،تهیه اطالعات مورد نیازبرای تصمیم گیری درباره زمان ومکان 

اصالحاتی است که باید در سیستم حمل ونقل ایجاد شود تا سفروالگوی توسعه زمینی،هماهنگ با اهداف 

 حمل خطوط برگسترش(TOD) عمومی ونقل حمل برمبنای توسعه در عه ترفیع و بهبود یابند.ومقاصدجام

 روی پیاده برای وبافتی خدماتی،اداری،فرهنگی،تجاری هسته با ایستگاهی های مجتمع وایجاد همگانی ونقل

 ایستگاه 22 شامل مشهد شهری قطار 3 خط پردازد. می عمومی ونقل حمل ایستگاههای های حوزه در

 الزم اطالعات استخراج جهت مشهد شهر GIS اطالعاتی بانك از هاایستگاه این بررسی و مطالعه در. باشدمی

. است شده استفاده...  و هاکاربری ها،بلوك شاغل جمعیت ساکن، جمعیت نظیر شاخص هر بررسی برای

 انجام مشهد شهر ترافیك و نقل و حمل جامع مطالعات به نیز مربوطه نقلی و حمل اطالعات گردآوری جهت

 حاصل نتایج و پژوهش در شده بررسی هایشاخص اساس بر .است شده مراجعه شریف دانشگاه توسط شده

 عنوان به دانشجو و شریعتی بسیج، ایستگاه سه مشهد، شهری قطار 3 خط در AHP مراتبی سلسله تحلیل از

 پیشنهاد مناسب TOD توسعه و ایجاد برای مدت کوتاه زمانی افق یك در و شده شناخته برتر هایگزینه

 الگوی شدن قطبی چند شاهد ایستگاهی هایمجتمع این توسعه و ایجاد با مدت کوتاه زمانی افق در. شوندمی

 نوبه به این ،بود خواهیم حرم پیرامون مرکزی بافت از تمرکز و ازدحام کاهش و مشهد شهر در زمین کاربری

 فعلی شدید تمرکز از و بوده مؤثر شهر مرکزی محدوده در سکونت کمیت و کیفیت ارتقای در خود

 .کاست خواهد حرم اطراف در اقتصادی هایفعالیت

 

 TOD ،AHPحمل و نقل شهری، قطار شهری مشهد،  کلمات کلیدی:

                                                           
 کارشناسی شهرسازی- 3

 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری - 2



 

 

 مقدمه-1

 موقعیات  رسااندن  حداکثر به خواهان هرکس که کنند می تعامل ای گونه به ها مکان و ها،مردم فعالیت

 ها الویت دارنداین را خود خاص دالیل که کنند می کار محلی در کردن زندگی برای مردم است خود نیمکا

 سااعات  در خصاوص  باه  شاهر  مرکاز  در را ترافیك حجم مهم این که. شود می منجر مرکزگرا الگوهای به

 مای  اههاا ر شابکه  بودن ناکافی را شهری ترافیك مشکل اصلی علت گذشته در.میدهد افزایش روز از خاص

 فرصت این شهرها امروزه ولی میکردند متمرکز راهها توسعه و بهبود بر را خود سعی آن رفع برای و دانستند

 علات  باه  شاهری  معاابر  شابکه  گسترش که اند یافته در آنرا و کنند تحلیل خودرا مسایل تا رادارند امکان و

 راههاای  وجاود  براین عالوه .دوداستمح محیطی زیست نامطلوب تاثیرات و زمین و مالی منابع محدودیت

 باه  است اجتماعی وارتباطات زندگی برای مناسب فضای کردن فراهم که شهری عملکرد با وسیع و عریض

 نقال  و حمال  خطاوط  برگساترش  (TOD) عماومی  ونقل حمل برمبنای توسعه در .است تعارض در شدت

 در روی پیااده  برای بافتی و هنگی،تجاریخدماتی،اداری،فر هسته با ایستگاهی های مجتمع ایجاد و همگانی

 سامت  باه  سافر  الگاوی  تغییر توسعه نوع این هدف. پردازد می عمومی ونقل حمل ایستگاههای های حوزه

 و هاا  فاصاله  و نقااط  زمان کاهش با مهم این موتوری،که وغیر عمومی نقل و حمل سیستم از بیشتر استفاده

 .کند می پیدا تحقق عمومی ونقل حمل ایستگاههای اطراف در شهری های کاربری

 زیاادی  حد تا تواند می  TODزائر، باالی ورود کشور، معنوی وپایتخت شهر کالن عنوان به مشهد شهر

 خاط  اولاین  بعناوان  مشهد شهری قطار(3)خط راستا این در کند برطرف را آن محیطی و ترافیکی مشکالت

 .کرد خواهد امر این به شایانی کمك کند می ورعب مطهر حرم نزدیکی از و مشهد اصلی مسیر از که ریلی
 

                                       ضرورت واهمیت تحقیق-2

 و اقتصاادی  هاای  فعالیات  اندازه از بیش تمرکز دهنده نشان شهری های کاربری پراکنش نحوه بررسی

 و کمیات  کیفیات،  لحاا   باه  را آمیزی مخاطره شرایط ها فعالیت تمرکز و باشد می مشهد شهر در خدماتی

 ایان  باا  تواند می سکونت با سازگار اجتماعی و فرهنگی،هنری گرایشات تقویت است، کرده ایجاد سکونت

 هاای  پهناه  باشناسایی (TOD)عمومی ونقل حمل مبنای بر توسعه هدف خصوص این در .کند مقابله شرایط

 باا  همچناین  باود  خواهاد  ماوثر  ریلی انیهمگ نقل و حمل پتانسیل از استفاده و شهری توسعه برای مناسب

 ارتقاا  موجاب  که خواهدآمد بوجود شهر در ها فعالیت پاالیش امکان شهر در ها فعالیت توزیع نحوه اصالح

 زائاران  و شاهروندان  نیازهاای  گساترده  طیاف  باه  پاساخگویی  وتواناایی  شاهری  های کیفیت و کمی،کیفی

 و ماالی،زمین  مناابع  محادودیت  علات  باه  شاهری  ابرمعا  شبکه گسترش امکان آنکه به توجه با خواهدبودو

 شهری عملکرد با وسیع و عریض ایجادراههای اینکه به باتوجه همچنین و محیطی زیست نامطلوب تاثیرات

 .است تعارض در شدت به است اجتماعی ارتباطات و زندگی برای مناسب فضای کردن فراهم که



 

 

 تحقیق اهداف-3

 سیستم .باشد می ها ازآن مناسب برداری بهره و موجود پتانسیل به هتوج گرو در شهری پایدار توسعه

 پایدار شکل یك سوی به شهری توسعه هدایت بر تواند می که است عواملی از ریلی عمومی نقل و حمل

 و ها ریلی،کاربری ونقل حمل سیستم و داده پاسخ سواالت به که رود می انتظار تحقیق دراین .کند کمك

 برنامه جنس از هایی شاخص و شناسایی شهری قطار ایستگاهای پیرامون در موجود وضع شهری بافت

 اساس بر مشهد قطارشهری(3)خط ایستگاههای از یك هر .گردد معرفی شهری نقل و حمل و زمین ریزی

 کاربری ادبیات و مبانی بررسی با همچنین شد خواهند سنجی الویت و ارزیابی آمده بدست های شاخص

 بصورت شهری مراکز ایجاد جهت در مذکور ایستگاههای توسعه و آمده بدست های شاخص و شهر اراضی

 نقل و حمل مبنای بر توسعه هدف با باال پتانسیل با مدت کوتاه افق یك در شهری بافت در فعال و کارآمد

 .دهیممی  پیشنهاد را شهری قطار( 3)درخط(TOD)عمومی
 

 روش تحقیق-4

 نقل و حمل مبنای بر توسعه مفهوم که آنجا از باشد می کیفی_کمی قیقتح شیوه لحا  از تحقیق این

 نظری مطالعات است گرفته صورت اندکی جامع مطالعات زمینه این در و بوده جدید ما کشور در عمومی

 کشورهای در دانشگاهی موجود ادبیات از استفاده و اینترنتی جستجوی پایه بر حاضر پژوهش

 شهری ونقل حمل و زمین ریزی برنامه جنس از ها شاخص تحقیق دراین .باشد می...(کانادا،آمریکا)پیشرو

 در.شد خواهند بررسی کیفی بصورت نیز تعدادی و کمی جنس از ها شاخص این بیشتر و شود می ارائه

 تحلیل ازروش استفاده با مشهد شهری قطار(3)خط ایستگاهی های حوزه از هریك بررسی از پس پایان

 خواهند سنجی واولویت ارزیابی TOD ریزی برنامه جهت ایستگاهها از هریك پتانسیل AHP مراتبی سلسله

 مشهد GIS اطالعاتی بانك از شده معرفی های شاخص ارزیابی در خام اطالعات وریآگرد جهت در و شد

 .شود می استفاده
 

 مبانی نظری-5
 یزی کاربری زمین و حمل ونقل شهریبرنامه ر-5-1

 که هرکس خواهان به حداکثر رساندن موقعیت مکانی خود م به گونه ای تعامل می کنندمرد فعالیت ها،

تجارت  برای صنعت و مردم برای زندگی کردن در محلی که کار می کنند دالیل خاص خود را دارند. است.

بری برنامه ریزان کار این الویت ها به الگوهای مرکزگرا منجر می شود. نیز اولویت مکانی وجود دارد،

زمین،سازگاری الگوی کاربری زمین را از طریق حوزه بندی و سایر مقررات تنظیم می کنند)جوتین خیستی 

حصول اطمینان  (.یکی از اهداف هر برنامه ریزی کاربری زمین ونظام حمل و نقل،30103،ج.3667وکنت الل



 

 

وکنت  خیستی وتینج)از وجود تعاملی کارآمد بین فعالیت کاربری زمین و قابلیت حمل ونقل است

 (.30503،ج.3667الل

 
 متقابل کاربری زمین و حمل و نقل ارتباط-5-2

می توان به عنوان یك چارچوب مکانی برای انجام فعالیت ها یا الگویی برای کاربری زمین در را شهر 

 ین)جوتشودارتباطات به روز می  کاال و کنش مقابل فعالیت ها به صورت جابه جایی افراد، نظر گرفت.

 (.3103،ج.3667الل وکنت خیستی

کاربری زمین یکی از عوامل اولیه تعیین کننده جابه جایی و فعالیت است.این فعالیت که به عنوان تولید 

نقل  تعیین می کند چه تسهیالت حمل و نقلی مانند خیابان ها و سیستم های حمل و سفر شناخته می شود،

قابلیت  هنگامی که چنین تسهیالت اضافی فراهم شوند، پذیرد.عمومی مورد نیاز است تا جابه جایی صورت 

هرگونه تغییر در قابلیت دسترسی موجب تغییر  دسترسی سیستم نیز به طور طبیعی افزایش پیدا خواهد کرد.

و این تغییر می تواند بر چگونگی کاربری فعلی زمین تأثیر بگذارد.اگر  احتمالی در ارزش زمین خواهد شد

 و پیدا خواهد کرد سفر تغییر روی دهد)مانند تغییر کاربری مسکونی به تجاری(،آهنگ تولیدچنین تغییری 

و  ساده از چرخه کاربری زمین هرچند که این توصیفی یك چرخه کامل از تغییرات به وقوع می پیوندد.

 خیستی را به یکدیگر نشان می دهد )جوتین با وجود این تأثیر متقابل این دو جزء که حمل و نقل است

 (.            39-3103،ج.3667الل وکنت

 
 (TODتوسعه بر مبنای حمل و نقل عمومی)-5-3

نقل عمومی برای به  تلفیق کاربری زمین با سیستم حمل و" رشد هوشمند"یکی از تاکیدهای اصلی 

مل حداقل رساندن تقاضای سفر است که از جمله مفاهیم مطرح شده برای این منظور توسعه بر مبنای ح

 مدیریت بر جانمایی کاربری ها معادل مدیریت حمل ونقل است.  در این رویکرد. ونقل عمومی می باشد

لذا با نگاهی دو جانبه ،توسعه هوشمندانه موجب کاهش مشکالت ترافیکی با حذف سفر های غیر ضروری 

 درون شهری خواهد شد.

یا  و شهرك های جدید و شهرهانوعی از توسعه شهری در  نقل عمومی، توسعه بر مبنای حمل و

 غیر مسکونی در ایستگاهای حمل و شهرهای موجود است که با استقرار کاربری های مسکونی و باسازی

استفاده از سیستم  در مقابل، زمینه استفاده از خودرو شخصی را کاهش و نقل عمومی یا اراضی اطراف آن،

 و فزاینده آمدهای و رفت به پاسخی دنبال به سو كی از شیوه این نقل عمومی را افزایش می دهد. حمل و



 

 

 و صدا و هوا آلودگی چون سفرها این ضایعات کاهش دیگر سوی از و ای حومه-شهری ناپذیر اجتناب

 .باشد می منابع اتالف

 

                 
 توسعه بر مبنای حمل ونقل عمومی: 1شماره شکل 

 1311 ،حق شناس :منبع

 

ی ایجاد مجتمع ها نقل عمومی بر گسترش خطوط حمل ونقل همگانی و توسعه بر مبنای حمل و

فرهنگی و مسکونی در شعاع مناسب پیاده روی از ایستگاههای  تجاری،-ایستگاهی با هسته خدماتی، اداری

ل و نقل عمومی عمومی تأکید داشته و به خلق محیطی جذاب برای پیاده روی در حوزه های ایستگاهای حم

هدف توسعه بر مبنای حمل و نقل عمومی تغییر الگوی سفر به سمت  (.021 3177ناس می پردازد)حق ش

بوده و با کاهش  نقل غیر موتوری)پیاده،دوچرخه( حمل و نقل عمومی و استفاده بیشتر از سیستم حمل و

فاصله ها و تجمع کاربری های شهری در اطراف ایستگاهای حمل و نقل عمومی به این مهم دست می یابد 

(.افزایش استفاده مردم از حمل ونقل عمومی کاهش معضالت ترافیکی،بهبود کیفیت 071 3172هانشاهی )ج

 سیاست های توسعه بر مبنای حمل و کاهش مصرف سوخت های فسیلی...را درپی دارد.در این زمینه، هوا،

دستیابی به  نقل عمومی قدمی رو به جلو در راستای نقل عمومی در راستای افزایش استفاده از حمل و

 .(Cervero et al2002:43قابلیت تحرك باال وپایداری زیست محیطی می باشد)

 TOD توسعه ریزیبرنامه در مؤثر هایشاخص-5-4

 جهت( شهری سبك قطار) عمومی نقل و حمل هایایستگاه پتانسیل ارزیابی در مؤثر هایشاخص

. است شده ارائه زیر و موقعیت شهر مشهد در TODهای گفته شده در مورد  گیژویبا توجه به  TOD توسعه

 . شودمی بررسی خاص سطحی در شاخص این از یك هر شد گفته بیشتر که طورهمان

 



 

 

 نقل و حمل خطوط تالقی محل در قرارگیری 

 ریلی

 فعالیتی مراکز به نسبت محدوده موقعیت 

 هر در شده پیاده و سوار مسافر تعداد مجموع 

 خدمت طحس شاخص) شهری قطار ایستگاه

 (ایستگاه

 فعالیتی تمرکز 

 فعالیتی تنوع و کاربری اختالط 

 هاراه شبکه اتصال درجه 

 تراکم 

 سواریدوچرخه و رویپیاده شرایط 

 توسعه قابل و بایر هایزمین 

 نقلی و حمل هایوسیله از استفاده وضعیت 

 گوناگون

 پارکینگ مدیریت 

 هاساختمان گیریجهت و هاسایت طراحی 

 

 مقدس غرافیائی شهر مشهدموقعیت ج-6

شهر مشهد، مرکز استان خراسان رضوی و در شمال شرقی کشور واقع است این شهر بزرگترین، و 

ترین شهر در بخش شرقی ایران محسوب  می شود و تا شعاع بسیار زیادی در خارج از مرزهای پرجمعیت

شهر که در بخش بزرگی از حوضه  شود. اینهایی یافت نمی چنین شهری با چنین ویژگی شمالی و شرقی ،

آبریز کشف رود واقع شده است از شمال شرق به کوههای هزار مسجد و از جنوب و غرب به کوههای 

دقیقه  39درجه و  19دقیقه طول شرقی و  17درجه و  16بینالود محدود می شود. مختصات این شهر نیز 

باشد یعنی به متر می 3700متر و حداکثر  510ل ارتفاع این منطقه از سطح دریا حداق باشد.عرض شمالی می

 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. 660طور متوسط مشهد 

 شهر این. است کشور کالنشهر دومین هکتار 26170 وسعت و نفر 2،125،000 جمعیت با مشهد شهر 

 عیت منطقهجم از و درصد 57 ناحیه جمعیت از رضوی خراسان استان مرکز و مشهد ناحیه مرکز عنوان به

 درصد 70/ 70مشهد کالنشهر جمعیت سهم این بر عالوه. است داده اختصاص خود به را درصد 11 خراسان

 سال در درصد37 از مشهد، شهری مجموعه از/  51 به 3191 سال در درصد 56/  55 و 3151 سال در

 از یی جمعیتتمرکززدا سیاستهای نسبی موفقیت نشاندهنده فوق ارقام. است یافته افزایش 3171

 .است کالنشهرمشهد

 

 

 

 

 



 

 

 1315تا  1221میزان رشد سالیانه جمعیت و مساحت مشهد در دوره : 1جدول شناره 

 دوره
 میزان رشد ساالنه جمعیت

 )درصد(

 میزان رشد سا النه مساحت

 )درصد(

3130-3250 02/2 72/0 

3111-3130 9/1 51/3 

3111-3111 1/1 2/5 

3111-3111 03/1 1/6 

3191-3111 39/7 6 

3151-3191 17/2 1/1 

3171-3151 11/2 1/3 

 1332، منبع:طرح جامع فرنهاد

 
 سیستم ریلی )قطار شهری( مشهد-6-1

طرح ترافیك و ریلی مشهد که توسط  در بررسی مطالعات طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ مشهد و

در چشم اندار آینده این طرح ها این نکته روشن است که شهر مشهد  دانشگاه صنعتی شریف تهیه شده،

 قادر به پاسخگویی سفرهای تولید شده توسط شهروندان و بدون کمك سیستم حمل و نقل همگانی ریلی،

رشد جمعیتی قابل توجهی دارد و میزان تولید سفر در آن در حال  پیرامون شهر مشهد، مسافران نخواهد بود.

به زحمت  قوی و منسجم نیز در خوشبینانه ترین حالت، حتی استفاده از شبکه اتوبوسرانی افزایش است،

 قادر به برآوردن نیارهای حمل ونقل این شهر در آینده است.

هر یك دالیل قابل توجه در استفاده از  نیز مسایل زیست محیطی، زمان سفر و از طرفی هزینه سفر،

ارایه می دهند که در حال سیستم حمل ونقل همگانی دیگری جز خطوط اتوبوس رانی و مینی بوس رانی 

ایجاد شبکه حمل و نقل ریلی شهری مانند قطار  حاضر استفاده از ترکیب ریلی می تواند بهترین گرینه باشد.

آسایش سفر، دستیابی نقاط  زمان و نقل است که به علت هزینه کم، سبك شهری یك ساختار قوی حمل و

 کند. بسیار تسهیل می مختلف شهر را به مراکز جذب جمعیت،

 
  مشهد شهری سبك قطار یك خط-6-2

 حوالی ای در محدوده از و دارد شرقی جنوب -غربی شمال مسیر و فعال می باشد حاضر حال در

 امتداد شاندیز و منطقة طرقبه طبیعی خاص شرایط دلیل به. شود می ختم وکیل آباد پارك به و آغاز فرودگاه

 عنوان به باید خط این انتهایی بلکه ایستگاه نیست توجیه بلقا و منطقی مناطق این تا خط این غربی شمال

 قطار) ریلی حمل ونقل مستقیم ارتباط باشد تا قادر شده گرفته نظر در کارآمد و قوی مبدل ایستگاه یك



 

 

 و شاندیز منطقة به دسترسی برای ریلی و جادهای برون شهری ونقل حمل های سیستم با را( شهری سبك

درصد کل استفاده  30دقیقه است فقظ  2.1در حال حاضر این خط در افق طرح خود که  .نماید برقرار طرقبه

 کننده گان از سیستم حمل و نقل را به دوش خواهد کشید.

 
 TOD ریزیبرنامه جهت مشهد شهری قطار 1 خط هایایستگاه سنجیاولویت-2

 بانك از هاایستگاه این بررسی و مطالعه در. باشدمی ایستگاه 22 شامل مشهد شهری قطار 3 خط

 ساکن، جمعیت نظیر شاخص هر بررسی برای الزم اطالعات استخراج جهت مشهد شهر GIS اطالعاتی

 مربوطه نقلی و حمل اطالعات گردآوری جهت. است شده استفاده...  و هاکاربری ها،بلوك شاغل جمعیت

 .است شده مراجعه شریف دانشگاه توسط شده انجام مشهد شهر ترافیك و نقل و حمل جامع مطالعات به نیز

 در هاایستگاه از تعدادی برای ایستگاه هر در شده سوار و پیاده مسافر هایسازیمدل نبودن موجود دلیل به

 9 بررسی از تحقیق این حوصله در موضوع این محاسبه و سازیمدل نگنجیدن و شریف دانشگاه مطالعات

 خیام کوثر، آموز،دانش صدف، شادی، پارك شامل هاایستگاه این. شد نظرصرف حاضر مطالعات در ایستگاه

 .باشندمی پاستور و

 امری مختلف هایگزینه بین انتخاب بررسی مورد هایشاخص و گیریتصمیم عوامل تعدد به توجه با

. شد دهاستفا علمی نتیجه یك به رسیدن برای  AHP مراتبی سلسله تحلیل فرآیند از لذا. بود مشکل و پیچیده

 دارد وجود مختلفی گیریتصمیم معیارهای که شرایطی در گیریتصمیم برای قوی و منعطف روش این

 طریق از شهرسازی به مربوط موضوعات و مسایل اغلب که این به توجه با چنینهم. باشدمی کارا بسیار

 آن AHP روش در کیفی و کمی معیارهای زمانهم کارگیری به هستند بررسی قابل کمی و کیفی هایشاخص

 .است کرده تبدیل ایمنطقه و شهری ریزیبرنامه و شهری مسایل تحلیل برای قوی ابزاری به را

 خط در ایستگاه سه پیشین هایبخش در شده بررسی معیارهای و هاشاخص از استفاده با بخش این در

 و ایمنطقه مناسب توازن یك به نرسید برای که شد غافل نکته این از نباید. شد خواهد پیشنهاد مشهد یك

 از مناسبی فاصله در پیشنهادی ایستگاه سه بایستی معابر، شبکه کل در کیلومتر -خودرو کردن کمینه همچنین

 منظور بدین. باشند برخوردار یکدیگر به نسبت یك خط در مناسبی پراکنش از و باشند گرفته قرار یکدیگر

 ساحل کنار فروشبستنی مشهور نظریه  نقل و حمل در بهینه یابیمکان هاینظریه از یکی از تحقیق، این در

. گیرند قرار یك خط در برابر نسبتا فاصله یك در بایستی هاایستگاه تئوری این اساس بر. است شده استفاده

 هر در و شد تقسیم شرقی و میانی غربی، حوزه سه به یك خط ایستگاه، سه این بهینه مکانیابی برای بنابراین

 انتخاب AHP مدل در آنها دهیوزن و شده ارزیابی هایشاخص مقایسه اساس بر ایستگاه یك گروه

 0باشندمی زیر قرار به حوزه هر در گرفته نظر در هایایستگاه. شوندمی



 

 

 .غدیر و اعتصامی پروین شهریور، 35 بسیج، خمینی، امام ؛ایستگاه 1 شامل0 شرقی حوزه

 .ملت پارك و آزادی فلسطین، طالقانی، شریعتی، ؛ایستگاه 1 شامل0 میانی حوزه

 .طرقبه و نمایشگاه الهوری، اقبال تربیت، دانشجو، هاشمیه، ؛ایستگاه 9 شامل0 غربی حوزه

 
  AHP روش به ارزیابی-2-1

 معیارهای که شرایطی در گیریتصمیم برای قوی و منعطف است روشی مراتبی سلسله تحلیل فرآیند

 سال در ابتدا روش این. باشد مشکل و پیچیده هاگزینه بین انتخاب و باشدمی موجود مختلفی گیریتصمیم

 داشته مختلف علوم در متعددی کاربردهای کنون تا و گردید پیشنهاد ساعتی ال توماس وسیله به 3670

 .است

 کمی و یکیف هایشاخص طریق از شهرسازی به مربوط موضوعات و مسائل اغلب که این به توجه با

 قوی ابزاری به را آن AHP روش در کیفی و کمی معیارهای همزمان کارگیری به امکان هستند، بررسی قابل

 (.20 ،3170 زبردست،) است کرده تبدیل ایمنطقه و شهری ریزیبرنامه و شهری مسائل تحلیل برای

 عناصر این. شودمی انجام گیریتصمیم عناصر بندیاولویت و شناسایی با مراتبی سلسله تحلیل فرآیند

 آنها بین ارتباط و عناصر شناسایی فرآیند. باشندمی احتمالی هایگزینه و زیرمعیارها معیارها، ها،هدف شامل

 مراتبی سلسله. شودمی نامیده مراتب سلسله ساختن شود،می مراتبی سلسله ساختار یك ایجاد به منجر که

 در توانمی را( گیریتصمیم معیارهای و هاگزینه) گیریتصمیم عناصر که است دلیل این به ساختار بودن

 (.Bowen, 1993: 333) کرد خالصه مختلف سطوح

 که باشدمی EC (Expert Choice) افزارنرم شودمی استفاده AHP سازیمدل در که افزارهایینرم از یکی

( مراتب سلسله تحلیل فرایند) AHP به مربوط مسایل حل برای فورمن ارنست و ساعتی ال توماس توسط

 ضرایب تعیین مراتب، سلسله ساخت شامل AHP سازیمدل مراحل تمامی افزارنرم این در. است شده نوشته

 دویی دو هایمقایسه با کاربر توسط( Preference) هاگزینه ارجحیت ضرایب ،(Importance) معیارها اهمیت

 به را گزینه هر نهایی امتیاز کاربر هایقضاوت در سازگاری بررسی ضمن افزارنرم انتها، در و شده انجام

 .است شده استفاده 6.17S25 نسخه Ecpro افزارنرم از تحقیق این در. آوردمی دست

 به رسیدن در معیارها از یك هر اهمیت. باشدمی معیارها دویی دو مقایسه ماتریس دهندهنشان … شکل

 وارد ماتریس در کاربر نظر از( عمومی نقل و حمل مبنای بر عهتوس برای مناسب ایستگاه انتخاب) هدف

 .ست شدها



 

 

 
 Ecproمدل ساخته شده در نرم افزار: 2شکل شماره 

 1333منبع:نگارندگان، 

 Ecpro  ماتریس مقایسه دودویی شاخص ها در نرم افزار: 2جدول شماره 

 (انتخاب ایستگاه مناسب برای توسعه برمبنای حمل ونقل عمومی)

 کاربری ها راه-اتصال تراکم پیاده یربا
تمرکز 

 فعالیت
 مسافرین

مراکز 

 طقهمن
 

 تالقی 1 2 2 2 1 2 1 1

 طقهمراکز من  9 1 1 3 1 3 1

 مسافرین   1 1 1 1 1 7

 تمرکز فعالیت    3 2 3 2 1

 کاربری ها     2 3 2 1

 اتصال راه      2 3 1

 تراکم       2 1

 پیاده        1

 1333ارندگان، منبع:نگ

 

 مجموع که داشت توجه باید. دهدمی نشان را دویی دو مقایسه از آمده دست به اهمیت 2 شماره جدول

 کاربر توسط شده داده اعداد  ناسازگاری ضریب انتها در. بود خواهد یك برابر آمده دست به اهمیت



 

 

 باید کاربر توسط شده داده عدادا صورت این غیر در. باشد 3/0 از کمتر باید ضریب این. است شده مشخص

 .شود اصالح و بررسی مجددا
 ECproاهمیت شاخص ها تهیه شده توسط نرم افزار : 1نمودار شماره 

 
Inconsistency Ratio =0 .0 2 

 1333منبع:نگارندگان، 

 
 AHP مراتبی سلسله تحلیل روش از حاصل نتایج-2-2

 نمودارهای ،Ecpro افزارنرم در هاگزینه و زیرمعیارها معیارها، تمامی به هیدوزن انجام از پس

 هایحوزه تفکیك به TOD توسعه ریزیبرنامه جهت مشهد شهری قطار 3 خط هایایستگاه سنجیاولویت

 .پردازیممی هاآن بررسی به ادامه در که شدند رسم غربی و میانی شرقی،
 شرقی حوزه-2-2-1

 TODجهت برنامه ریزی  1اولویت های ایستگاه های حوزه شرقی در خط : 2ره نمودار شما 
Perform a n c e Se n s itiv i ty w. r. t. GOAL fo r n o d e s b e low GOAL)) 



 

 

 
 1333منبع:نگارندگان، 

 0باشدمی زیر ترتیب به TOD توسعه ریزیبرنامه برای هاایستگاه اولویت شرقی حوزه در

 بسیج -3

 خمینی امام -2

 اعتصامی پروین -1

 شهریور 35 -1

 غدیر -1

 

 
 میانی حوزه-2-2-2

 TOD جهت برنامه ریزی 1اولویت های ایستگاه های حوزه میانی در خط  :3نمودار شماره 

 
 1333منبع:نگارندگان، 



 

 

 

 :باشدمي زير ترتيب به TOD توسعه ريزيبرنامه براي هاايستگاه اولويت مياني حوزه در

 شريعتي -1

 طالقاني -2

 فلسطين -3

 ملت پارك -4

 آزادي -5

 
 غربی حوزه-7-2-3

   TOD جهت برنامه ریزی 1اولویت های ایستگاه های حوزه غربی در خط  :4نمودار شماره 

Perform a n c e Se n s i tiv i ty w.r.t. GOAL for n o d e s b e low GOAL)) 

 
 1333منبع:نگارندگان، 

 

 :باشدمي زير ترتيب به TOD توسعه ريزيبرنامه براي هاايستگاه اولويت غربي حوزه رد

 دانشجو -1

 الهوري اقبال -2

 هاشميه -3

 تربيت -4

 نمايشگاه -5

 طرقبه -6

 
 مشهد شهری قطار 1 خط كل-7-3

 TODقطارشهری مشهد جهت برنامه ریزی توسعه  1ایستگاه برتر در خط 3: 5نمودار شماره 

Difference s Se n s i tiv i ty w. r. t. GOAL for n o d e s b e low GOAL)) 



 

 

 
 1333منبع:نگارندگان، 

 0باشدمی زیر ترتیب به TOD توسعه ریزیبرنامه برای هاایستگاه اولویت مشهد شهری قطار 3 خط کل در

 شریعتی -3

 بسیج -2

 دانشجو -1

 خمینی امام -1

 الهوری اقبال -1

 طالقانی -9

 اعتصامی پروین -5

 هاشمیه -7

 تربیت -6



 

 

 گیرینتیجه و بندیجمع-1

 خط 1 این. شد خواهد شهری قطار خط 1 برگیرنده در شده بینیپیش هایطرح به توجه با مشهد شهر

 با دیگر سوی از. گیرندبرمی در را ایحومه و شهری مختلف نقاط در شهری قطار ایستگاه 91 از بیش نیز

 هایمجتمع توسعه و ایجاد اولویت مختلف، خطوط رسیدن برداریبهره به در انتظار مورد زمان به توجه

 .شودمی پیشنهاد مدت بلند و مدت میان مدت، کوتاه افق سه در ایستگاهی

 میان افق. واقعند مشهد شهری قطار 3 خط مسیر در که است هاییایستگاه به مربوط مدت کوتاه افق

 به مربوط مدت بلند افق و شوند واقع 2 خط مسیر امتداد در که است اییهایستگاه به مربوط مدت

 .گیرند قرار شهری قطار 1 و 1 خطوط مسیر در که است هاییایستگاه

 خط در AHP مراتبی سلسله تحلیل از حاصل نتایج و فصل این در شده بررسی هایشاخص اساس بر

 یك در و شده شناخته برتر هایگزینه عنوان به شجودان و شریعتی بسیج، ایستگاه سه مشهد، شهری قطار 3

 ایجاد با مدت کوتاه زمانی افق در. شوندمی پیشنهاد مناسب TOD توسعه و ایجاد برای مدت کوتاه زمانی افق

 کاهش و مشهد شهر در زمین کاربری الگوی شدن قطبی چند شاهد ایستگاهی هایمجتمع این توسعه و

 کمیت و کیفیت ارتقای در خود نوبه به این0 بود خواهیم حرم پیرامون کزیمر بافت از تمرکز و ازدحام

 حرم اطراف در اقتصادی هایفعالیت فعلی شدید تمرکز از و بوده مؤثر شهر مرکزی محدوده در سکونت

 .کاست خواهد

 استفاده و شهری توسعه برای مناسب هایپهنه شناسایی با( TOD) عمومی نقل و حمل مبنای بر توسعه

 در هافعالیت پاالیش امکان شهر در هافعالیت توزیع نحوه، اصالح با ریلی همگانی نقل و حمل پتانسیل از

 کیفی و کمی ارتقای جهت در متعاقب اقدامات توانمی نتیجه، در. آورد خواهد وجود به را مرکزی پهنه

 اقدام مشهد مرکزی بافت در شهروندان و زائران نیازهای گسترده طیف به گوییپاسخ و شهری هایکیفیت

 .کرد

 TOD اصلی اهداف به پیشنهادی ایستگاهی هایحوزه این از یك هر مناسب طراحی با این بر عالوه

 هایشیوه و عمومی نقل و حمل از شهروندان استفاده افزایش شبکه، شده طی سفر -خودرو کاهش یعنی

 .گرددمی محقق دوچرخه و رویپیاده نظیر غیرموتوری نقل و حمل



 

 

  منابع-3

 طراحی و شهرسازی نقل و حمل ریزیبرنامه در ترافیك مهندسی مطالعات جایگاه» ،(3172) حمید بهبهانی، (3

 .35-29 ص ،10 مهندسی نظام پیام نشریه ،«شهری

 راهنمای کتاب0 دهپاسخ هایمحیط» ،(3611) گ اسمیت و. س گلین مك پ، مورین آ، الکك ین، ای بنتلی، (2

 .ایران صنعت و علم دانشگاه انتشارات مرکز تهران، ،(3171) بهزادفر مصطفی جمهتر ،«طراحان

 علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان0 تهران ،«شهری اراضی کاربری ریزیبرنامه» ،(3172) محمدرضا پورمحمدی، (1

 (.سمت) هادانشگاه انسانی

 .10-11 ص ،33 شماره آبادی، نامهفصل ،«کالبدی ریزیطرح در معیاری چند ارزشیابی» ،(3152) فیروز توفیق، (1

 جستارهای نامهفصل ،«عمومی نقل و حمل مبنای بر شهری توسعه و مترو» ،(3172) کاوه جهانشاهی، (1

 .9-33 ص ،1 ش شهرسازی،

 صفارزاده محمود مترجم ،«ترابری0 3 جلد ترافیك، مهندسی» ،(3667) الل کنت. بی ،.سی خیستی جوتین (9

 .علمی آثار نشر مرکز مدرس، تربیت اهدانشگ0 تهران ،(3173)

 ،92 و 93 ش آبادی، نامهفصل ،«عمومی نقل و حمل و زمین کاربری تلفیق TOD» ،(3177) ساناز شناس،حق (5

 .302-307 ص

 .مترو توسعه دفتر تحقیقاتی گزارش ،«زمین کاربری و ریلی نقل و حمل راهبردی طرح» ،(3172) نسیم خانلو، (7

 .37-23 ص ،30 شماره ترافیك، هایتازه مجله ،«ترافیك و شهرسازی» ،(3170 انتابست) پدرام درخشانی، (6

 ردآورد و مترو ایستگاه محله موردی مطالعات0 عمومی نقل و حمل بر مبتنی توسعه» ،(3177) مریم ذبیحی، (30

 .ازیشهرس و معماری دانشکده صنعت، و علم دانشگاه تهران، ارشد، کارشناسی نامهپایان تهران،« 22 منطقه

 .مشهد دانشگاهی جهاد انتشارات ،«شهر کالبدی فرم سنجش مبانی و اصول» ،(3175) محمدتقی رهنما، (33

 هنرهای ،«ایمنطقه و شهری ریزیبرنامه در مراتبی سلسله تحلیل فرایند کاربرد» ،(3170) اسفندیار زبردست، (32

 .31-23 ص ،30 شماره زیبا،

 درون نقل و حمل ریزیبرنامه بر تأکید با شهری اراضی کاربری( یجانمای) یابیمکان» ،(3170) فربیز فرزین، (31

 .ایران صنعت و علم دانشگاه رضازاده، راضیه دکتر راهنما استاد ،«شهری

 ،«نقل و حمل پایه مطالعات ،(3175) مشهد کالنشهر( جامع) عمران و توسعه طرح» فرنهاد، مشاور مهندسان (31

 .اول ویرایش

 انسان محیط پایه مطالعات ،3177 مشهد، کالنشهر( جامع) عمران و توسعه رحط» فرنهاد، مشاور مهندسان (31

 .اول ویرایش ،«فضا و زمین از استفاده نحوه0 ساخت

 نقل و حمل سیستم» الف، -3172 مشهد، شهر نقل و حمل جامع مطالعات شریف، نقل و حمل پژوهشکده (39

 تحقیقات و مطالعات مرکز ممتحن، 72-01 شماره گزارش ،«شهری سبك قطار0 آینده برای پیشنهادی همگانی

 .نقل و حمل
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 و مطالعات مرکز ممتحن، ،72-03 شماره گزارش ،«مشهد شهر همگانی نقل و حمل سیستم درباره کارشناسی
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