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 چکیده
های اخیر، الگوی توسعه پایدار شهری در  ههای ناشی ازگسترش شهرها در دهپس از افزایش آلودگی

مطرح  ،های پدیدآمدهتاکید بر تخفیف آلودگی باسراسر جهان گسترده شد و رویکردهای جدید شهرسازی 

شدند. توسعه حمل و نقل محور یکی از رویکردهای اخیر است  که با تمرکز بر معیارهای پایداری شهری 

ریزی یکپارچه کاربری زمین و یاده محور، ضرورت برنامههمچون توسعه فشرده و متراکم، مختلط و پ

اسنادی نقش  -این پژوهش سعی دارد تا با روشی تحلیلیدهد.  الگوی حمل و نقل را مورد توجه قرار می

های ناشی از تراکم ترافیک در نواحی شهری شناسایی ی حمل و نفل محور را در کاهش آلودگیتوسعه

ین رویکرد پیشنهاداتی را در جهت گسترش کاربرد این رویکرد ارائه دهد. نموده و در راستای اهداف ا

ی پایدار شهری و در در مسیر دستیابی به اهداف توسعه TODنتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که 

محیطی آن می تواند سهم بسزایی در کاهش میزان سفر شهروندان با خودرو شخصی های زیستقالب جنبه

اهش آلودگی هوا و صوتی ناشی از حرکت وسایل نقلیه شهری داشته باشد. بنابراین برای و همچنین ک

های حمل ی شهری، طرحهای توسعهطرح یدر تهیه های اساسیحصول این اهداف الزم است تا بازنگری

 ها و اقدامات مربوطه صورت گیرد.نقلی و سیاستو
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 مقدمه -1

ها در اثر رشد صنایع، منجر به افزایش استفاده گسترش روز افزون شهرها و افزایش بی رویه مهاجرت

های شهری به منظور جابه جایی ساکنان آن شده است. به دنبال این از خودرو و وابستگی به آن در محیط

مشکالت در اثر افزایش تراکم ترافیک در نواحی شهری پدید آمد که آلودگی هوا و صدا  موضوع، بسیاری از

شامل انواع گازها، قطرات کوچک و ذرات  هاییکاهش کیفیت هوا در اثر ورود آالیندهاز مهمترین آنها است.

ی از طریق طبیعی رکیبات شیمیایهای غیرطبیعی با منشاء انسانی به صورت تاز آنجا که آلودگی آید.پدید می

یه نشده و به زمان بیشتری برای رفع کامل اثرات آنها نیاز است، اثرات مستقیمی را برسالمت شهروندان تجز

بروز آسیب و اختالل  سببهای زندگی ورود صداهای ناخواسته به محیطهمچنین  گذارند.برجای می

تجدید ناپذیر و ضرورت توجه به منابع برای از طرفی با کمبود منابع  .شود جسمی و روانی در انسان ها می

های اخیر مطرح شده بین نسلی در دهه ن توسعه پایدار در جهت حفظ عدالتآتی مباحثی چو هاینیاز نسل

در شهرسازی پدید  2رشد هوشمند  و 1است و در این راستا رویکردهای جدیدی همچون شهرسازی جدید

نقل همگانی وهای نوین حملمصرف سوخت، استفاده از شیوهآمد که بر کاهش وابستگی به خودرو، کاهش 

ی ها توسعهکند. یکی از این رهیافتهای جایگزین تمرکز میپایدار با کمترین مصرف انرژی و سوخت

است که بر ضرورت توسعه حمل و نقل و توسعه فیزیکی به طور هماهنگ  3(TOD) حمل و نفل محور

های حمل و نقلی جهت کاهش مصرف سوخت از طریق را در ایجاد شبکهگرایی تاکید دارد و انسان

گسترش مسیرهای پیاده و دوچرخه ترویج می کند. این رویکرد بر آن است تا دستیابی به یک حس منحصر 

ها های سکونتی را بسط داده، هزینهی حمل و نقل، اشتغال و انتخاببفرد از اجتماع و مکان، گستره

و فرهنگی حفاظت و آنها را تقویت  را به صورت مساوی توزیع نموده، از منابع طبیعی های توسعهومنفعت

از این رو هدف این پژوهش  (.1311)کاشانی جو و شمیرانی،  نموده و سالمت عمومی را اشاعه دهد

های پدیدآمده در قرن حاضر حمل و نقل محور در کاهش چالش یبررسی نقش و اهمیت رویکرد توسعه

مشکالت ناشی از ترافیک همچون آلودگی هوا و آلودگی صوتی است. در این راستا با استفاده از  ویژهبه

-ها و با بهرهروشی اسنادی به بررسی ماهیت رویکرد، اهداف، ارتباط و اهمیت آن درتخفیف انواع آلودگی

   شود.گیری ازتجربیات عملی صورت گرفته در کشورهای مختلف پرداخته می
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 نه پژوهشپیشی -2

غالب مطالعاتی که در زمینه گسترش نواحی شهری بر مبنای اصول توسعه حمل و نقل محور صورت 

، گرفته است بر اهمیت و نقش اساسی این الگو در افزایش سالمتی شهروندان از طریق ایمنی ترافیکی

، هوا و صدا تاکید سالمت فیزیکی، سالمت روانی، توانایی مالی، افزایش دسترسی و کاهش آلودگی های آب

توسط دولت استرالیای  «حمل و نقل محور توسعهبرنامه سالمتی از طریق »تحت عنوان  پژوهشی کهدارد. 

به وسیله کاهش رشد پراکنده  TODکند که بیان می، صورت پذیرفته است برای شهر آدالید (2212)جنوبی

کاهش گازهای خروجی خواهد شد که به شهری و وابستگی به خودرو منجر به بهبود وضعیت کلی هوا با 

های ریلی الکترونیکی( و ایجاد مراکز محلی ههمراه ارائه گزینه های پایدار حمل و نقل عمومی)همچون شبک

همچنین این برنامه امید دارد تا از طریق  افزایش کیفیت هوا را در آدالید منجر خواهد شد. ،پیاده محور

های مسکونی در مجاورت با منابع با آلودگی باال، انتخاب بهترین طراحی ساختمان تکنیک هایی همچون 

ها و مسیرها، نصب موانع فیزیکی صدا ، پرهیز از باقی گذاشتن فضاهای خالی و جهت گیری برای ساختمان

منبع تولید  در آلودگی صدا را ،ون محدوده های توسعه حمل ونقل محوررداستفاده از حریم های سبز  

 (2212لیتمن) .((South Australian Government, 0202 سکونت افراد  به حداقل برساندآلودگی و محل 

د حمل و نقل بهبوکند که  اشاره می «ارزیابی مزایای سالمتی حمل و نقل همگانی»با عنوان در پژوهشی 

که  طوریتواند مزایای سالمتی بسیاری در پی داشته باشد. به نای حمل و نقل میهمگانی و توسعه بر مب

کنند، افرادی که در نواحی با عملکرد باالی حمل و نقل همگانی زندگی میج این پژوهش بیان می کند ینتا

یاده روی، پهای حمل و نقل)کنند و وابستگی بیشتری به دیگر شیوهکمتر از خودرو شخصی استفاده می

 این امر شرایطی را برایابراین دوچرخه سواری و حمل و نقل همگانی( نسبت به اتومبیل شخصی دارند. بن

روانی  -کاهش گازهای خروجی و آالینده ها، افزایش سالمت فیزیکی ، و سوانح ترافیکی کاهش تصادفات

عملی مهمترین تجربیات  (.Litman, 0202) آوردفراهم میسی به مراکز بهداشتی و غذای سالم،و  دستر

در سراسر این در دهه اول قرن حاضر مریکا است که صورت گرفته در این زمینه مربوط به شهرهای کشور ا

اقدمات بسیاری به منظور کاهش آلودگی هوای ناشی از خودرو در طول دو دهه .ه استکشور گسترش یافت

صورت گرفته است که بر روی برنامه ریزی هماهنگ ویکپارچه کاربری اراضی و حمل  در این کشور اخیر

مربوط به ناحیه کالنشهر ماریلند در  1111در سال پیشرفت  برنامه دومفاز  در کند.و نقل شهری تمرکز می

بالتیمور،ابتکار رشد هوشمند به عنوان یکی از راهکارهای جلوگیری از تخریب الیه اوزون  معرفی شده 

در ناحیه مونتری کالیفرنیا اقدامات مربوط به کنترل  1111. در طرح مدیریت جامع کیفیت هوا در سال است

های ابتکاری سیاست در آن به اجرا گذاشته شد که «جوامع پویا»ی های حمل و نقلی تحت عنوان آلودگ

جدید و  هایبر الگوی حمل و نقل در توسعه ای برای ارتقاء کاربری زمین مختلط، تراکم منطبقمنطقه



 

 

 Environmental Protection)و پیاده و دوچرخه به کار گرفته شد  همگانیدسترسی به شبکه حمل و نقل 

Agency ,0222) کنگ، سنگاپور و توکیو، توسعه در بسیاری از شهرهای بزرگ آسیایی نیز، همچون هنگ

با تراکم باال و فشرده در اطراف  پاکیزه حمل و نقل محور بسیار موفقیت آمیز بوده و منجر به توسعه شهری

این شهرها، کاربرد بسیار باالی حمل  به عالوه در (.Cervero, 0661) ایستگاه حمل و نقل ریلی شده است

 کاهش استفاده از خودرو را در پی داشته است و نقل همگانی ارزان کاهش تقاضا برای مالکیت و نیز

(Knowles, 0200 .) 
 

 مبانی و مفاهیم-3

 آلودگی در محیط شهری -3-1

بصری اشاره نمود.  توان به آلودگی هوا، صدا، آب، خاک، پسماند و آلودگیها میاز انواع آلودگی

های شهری از جمله فشارهای وارد بر ساکنان است که می توان با توجه به آنها آلودگی هوا و صدا در محیط

های شهری و مدیریت شهری آثار آنها را به حداقل رساند. هنگامی که ریزی و طراحی محیطدر روند برنامه

 2خورد و تنزل در کیفیت هوا را منجر شود، آلودگی در هواهوا بر اثر ورود آالینده ها برهم  1ترکیبات طبیعی

بق رخ داده است. این آلودگی اثرات زیانباری برای انسان، حیوان، گیاه و بناها و تاسیسات در پی دارد. ط

نرخ مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا از نرخ مرگ و  2222در سال مطالعات سازمان بهداشت جهانی 

رسیده است. این در حالی است که سازمان محیط  1به  3فات تجاوز کرد و به نسبت میر به وسیله تصاد

تخمین زده در سال میلیارد دالر  1زیست استان انتاریو در کانادا هزینه آلودگی هوا را تنها برای امور سالمتی 

  3است.

کشیدن زباله ها و فضوالت،  ی آلودگی هوا عبارتند از: فعالیتهای صنعتی، به آتشمهمترین عوامل ایجادکننده

[که در نواحی 1ای]های هستههای اتمی و نیروگاهوسایل سوخت خانگی، وسایل نقلیه و اخیراً آزمایش

شهری در قالب سه دسته عمده سکونت و مناطق مسکونی، صنایع و واحدهای تولیدی و وسایل نقلیه 

 شود.میموتوری تقسیم بندی 

شود که دردرازمدت برای سالمتی انسان ای را شامل میاستهنیز صداهای ناخو 4آلودگی صوتی

زیانباراست و پیامدهای ناگوار روانی و اجتماعی همچون نگرانی، ناراحتی عصبی و ضایعه در دستگاه 

در کشور برای جلوگیری از آلودگی صوتی قوانین  5ها را در پی دارد. تاکنون مقامات دولتیشنوایی انسان
                                                           

 هوا مخلوطی از گازهای ازت، اکسیژن وسایرگازها به مقدار اندک است. 1

2 Air Pollution 

3 http://www.ecopolitics.ca/airpol/index.php 

4 Noise Pollution 

 و اصالحات بعدی آن 1311همچون آیین نامه اجرایی هیئت وزیران در خصوص نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی در مورخه تیرماه   5
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-حلاند که نشان از اهمیت موضوع دارد. مهمترین منابع آلودگی صدا که نیازمند راهدهمتعددی را وضع نمو

)بهرام  گیردنقلیه موتوری قرار میصنعتی و ترافیک وسایل-های فنی است در دو دسته واحدهای تولیدی

خانگی و عالوه بر موارد مذکور، آلودگی ناشی از صدای داخل منازل همچون وسایل برقی  (.1311سلطانی، 

کننده آسانسورها، صدای تعمیرگاه های وسایل نقلیه، بلندگوها در اماکن عمومی وغیره در دسته منابع آلوده

مهمترین عوامل ایجاد آلودگی صوتی سیستم حمل ونقل شهرها و کالن درشهرهای بزرگگیرند. قرار می

انند سواری، اتوبوس، کامیون، توان به استفاده از وسایل نقلیه مشهری است. که از این عوامل می

شود. از سویی آلودگی صوتی با افزایش تعداد خودروها براین معضل افزوده میکه موتورسیکلت اشاره نمود 

ها به دلیل آلودگی صوتی کاربری شهری رابطه مستقیمی دارد به این ترتیب که برخی از کاربری درشهر با

. در دو نوع از 1ع شوند مانند: فرودگاهها، صنایع سنگین و غیرهتوانند در محدوده شهری واقبیش از حد نمی

ها نقلیه در شهرها از عوامل کلیدی در ایجاد آالیندهشود که ترافیک وسایلهای مورد بررسی دیده میآلودگی

   ی بسیاری از مشکالت برای شهروندان است.رود و پدید آورندهبه شمار می

 

 حمل و نقل و آلودگی-3-2

. باشدکننده هوا و صدا میکه اشاره شد ترافیک وسایل نقلیه موتوری یکی از منابع اصلی آلوده طورهمان

-های فسیلی و استفاده از خودروهای دیزلی تشکیل میدر واقع منشا اصلی آلودگی هوا را مصرف سوخت

گرایی و رشد حومههای اخیر ناشی از در دهه 2ها به خودرودهند. این امر در اثر وابستگی شدید انسان

پراکنده درگسترش شهرها است. در پی آن با افزایش مسافت بین محل سکونت و محل کار تعداد سفرهای 

های ( و در این راستا پارکینگ1)شکل  ویژه با استفاده از خودرو شخصی افزایش یافته استدرون شهری به

 اده بیستر از خودرو شخصی شده است. وسیعی در سراسر نواحی شهری ساخته شده که خود منجر به استف

                                                           
1 http://doe.ir/Portal/Home/Default.aspx 

2  Car Dependency 

http://doe.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=3f598c8d%20-c5b0-4bfa-9b6c-c496a6b38658
http://doe.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=3f598c8d%20-c5b0-4bfa-9b6c-c496a6b38658


 

 

 
 [5]چرخه وابستگی به خودرو  -1شکل

 

-از این رو نباید نقش خودروها را در بروز مسایل پدیدآمده نادیده گرفت. از بارزترین آثار منفی آن می

ر شناسی در اثهای کشاورزی، بوممحیطی، تاثیر بر روی زمینهای اقتصادی، خسارات زیستتوان به هزینه

از طرفی  (.Pooley and Turnbull, 2225) ایجاد آلودگی و اثرگذار در سالمت وآسایش افراد اشاره نمود

دودها و مه (.Tennoy, 2212)ای است ترافیک یک منبع بزرگ و در حال رشد برای انتشار گازهای گلخانه

ا ناشی از سوخت انرژی در ی ازن از دیگر اثرات ورود مواد شیمیایی سمی به هوکاهش شدید ضخامت الیه

(، 2SO) اکسید سولفور(، دی2NO) اکسیدنیتروژندی (،CO) خودروها است. موادی همچون منوکسیدکربن

ی ازن هستند و مشکالت ( از عوامل اصلی تخریب الیهxNo( و اکسیدهای نیتروژن)12PM) ذرات معلق

در شکل زیر اثرات منفی ترافیک و تراکم شوند. ها را سبب میهای قلبی و انواع سرطانتنفسی، بیماری

 شود.شهری بر روی کیفیت زندگی ساکنان نواحی شهری دیده می

 



 

 

 
  [13]آثار منفی تراکم و ترافیک شهری بر کیفیت زندگی شهری -2شکل

 

شهری ریزانهای حاصل از ترافیک در نواحی شهری یک هدف اصلی برای برنامهبنابراین کاهش آلودگی

های ترافیکی ریزان و مدیران شهری از روشهای محتلفی برای تخفیف آلودگین بسیاری از برنامهاست. تاکنو

ی سفرها و کاهش استفاده از خودرو بهره تعداد آنها( و نیز شیوه )طول و از طریق تغییر در میزان سفرها

در ادامه به آن  مطرح گشته است که TODاند. این تمهیدات در قالب رویکردهای مختلفی همچون گرفته

 پرداخته می شود.

 

 حمل و نقل محور یتوسعه-3-3

افراد ایجاد کرد، بسیاری از جوامع  جاییای در جابهی حومههای بزرگی که الگوی توسعهبه دلیل چالش

هایی را برای دستیابی به حمل و نقلی انسان دوستانه آغاز نمودند. ایده توسعه مبتنی بر حمل و نقل تالش

بار توسط پیتر کالتروپ و در پاسخ به وابستگی افزون به خودرو در جوامع شهری قرن حاضر بیان اولین 

روی متمرکز در با هدف ایجاد اجتماعات فشرده با قابلیت پیاده 2212تا  2222گشت و در بین سالهای 

رویکرد برای این  (.1311)اردکانی،  های حمل و نقل عمومی با کیفیت باال گسترش یافتاطراف سامانه

شکل شهری مختلط و فشرده و با تراکم نسبتاً باال طراحی شده است و درارتباط با مراکز مسکونی و  ایجاد

شود گیرد که براساس حداکثر دسترسی به حمل ونقل همگانی و یا غیر موتوری طراحی میتجاری قرار می

های با تراکم قرار دارد و به وسیله توسعهبر این اساس ایستگاه اتوبوس و یا حمل و نقل ریلی در مرکز آن 

 Loo) شودمتری( به طرف بیرون از تراکم آن کاسته می122نسبتاً باال احاطه می شود و تا فاصله نیم مایلی)



 

 

et al. 2212.)  و حمل توسعة»: (1311)رفیعیان،  کندکالتروپ جزییات این الگو را چنین بیان می 3طبق شکل 

 باز فضای و عمومی و تجاری، اداری مسکونی، هایکاربری از متراکم ایآمیزه با کزیمر عنوان به محور نقل

ها با دسترسی آسان نسبت به خانه تجاری هسته یک در خدماتی و فروشیخرده هایمغازه آن در که است

ی این در هسته همگانیروی(. یک ایستگاه حمل و نقل  پیاده دقیقه 12 یا متر 022 حدود) اندقرار گرفته

-می قرار زمین سطح از باالتر طبقات در ادارات و بوده عمومی صورت مرکز قرار دارد. استفاده در مرکز به

متر احاطه  1022ای در حدود ی مرکزی را با فاصلهتر، هستههای کم تراکمای برای استفادهمحدوده گیرند.

 .«کندمی

 
 [8] ورطرح کالتروپ در مورد توسعه حمل و نقل مح -3شکل

 

های توسعه ی مطرح شده توسط کالتروپ مشخص است یک واحد همسایگی با ویژگیآنچه در ایده

حمل و نقل محور متشکل از چهار بخش اصلی شامل نواحی مسکونی، محدوده تجاری، فضاهای باز و 

 عمومی و نواحی جانبی است.

فرانسه ساخته شد، بسیاری از اکثر شهرهای جدیدی که بعد از جنگ جهانی دوم در ژاپن، سوئد و 

فولوژی خاص بودن مور نیز به دلیل دارا شهرهای آمریکایی گرا را دارا بودند.ونقلهای جوامع حملویژگی

به وقوع پیوسته است، بیشترین وابستگی را به  هااخیر در آن گرایی عظیمی که در قرنخود وهمچنین حومه

را ون ایاالت متحده بیشترین میزان استفاده از خودروی شخصی به طوری که اکن اندخودرو در جهان داشته 

شود که شهرهای آمریکایی از دیده می 4در شکل  .(Newman, and Kenworthy 1111)در دنیا دارد 

. مشخص است که رابطه هستندبیشترین سرانه مصرف بنزین در میان شهرهای مهم جهان برخوردار 

مصرف بنزین وجود دارد. به طورمداوم بدتر شدن وضع تراکم ترافیک مستقیمی بین تراکم توسعه شهری و 

بنابراین توسعه حمل و نقل گرا به عنوان رویکردی  (.Chisholm, 2222) کندرا تشویق می TODاستفاده از 



 

 

مفید توانست در شهرهای آمریکایی به کار گرفته شود و اقدامات مهمی نیز در این زمینه در شهرهای 

 مختلف امریکایی به وقوع پیوسته است.

 
 [11] و حمل و نقل و تاثیر مستقیم آن بر روی مصرف بنزین زمینارتباط بین کاربری  -4شکل 

 

های اجتماعی افراد بر ی ایستگاهی و ویژگیی اجرای پروژه، ناحیههای مختلفی بسته به محدودهمولفه

توان به های اثرگذار میی حمل و نقل محور تاثیرگذار است. به عنوان اصلی ترین مولفهموفقیت توسعه

 موارد زیر اشاره کرد:

های ی ایستگاهی با استفاده از تشویق کاربریدستیابی به الگوی مناسب کاربری زمین در ناحیه .1

ها در مجاورت با ایستگاه. در جدول زیر یابی کاربریها، مکانپیشتیبان حمل ونقل عمومی، ترکیب کاربری

بق اطالعات این ط .تاثیر الگوی کاربری اراضی بر نوع و میزان سفرها در نواحی شهری نشان داده شده است

کنند به میزان نصف ی که در نواحی توسعه یافته مبتنی بر حمل و نقل زندگی میساکنانجدول دیده می شود؛

کنند، چهار برابر آنها پیاده روی سایرین مالک خودرو هستند، به اندازه نصف آنها رانندگی و مسافت طی می

  (.1ل )جدو گیرندکنند و ده برابر بیشتر از آنها از حمل و نقل همگانی بهره میو دوچرخه سواری می

 
 [12] سفرهابر روی مالکیت خودرو و حجم  زمینتاثیر کاربری -1جدول 

 

 وع کاربری اراضین
 خودرو  مالکیت

 )به ازای هر خانوار(
 سرانه میزان مسافت طی شده در روز

 سهم هر بخش )درصد(

 سایر دوچرخه ونقل همگانیحمل رویپیاده خودرو

 5/1 1/1 5/11 21 1/51 12/1 13/2 حمل و نقل همگانی مناسب/ کاربری مختلط

 1/1 4/1 1/1 2/15 4/14 21/13 52/1 تنها حمل و نقل همگانی مناسب

 1/3 0/1 5/3 1/1 5/11 34/11 14/1 ناحیه باقیمانده

 4 1/2 2/1 1/0 3/11 11/21 13/1 منطقه باقیمانده



 

 

 ونقلی. افزایش منطقی تراکم در محدوده مجاور ایستگاه حمل2 

د ارتباطات مناسب پیاده و گسترش مسیرهای دوچرخه از طریق پیوستگی معابر پیاده، کوتاه سازی . ایجا3

 معابر و اتصال مستقیم به ناحیه ایستگاهی و تفکیک مسیرهای سواره و پیاده

های با کیفیت باال، معماری درخور، ارتباط . طراحی شهری خوب با استفاده از طراحی مسیرها و خیابان4 

 گذاری و منظرسازیها با مسیرهای پیاده، طراحی برای همه فصول، نورپردازی، نشانهاربریصحیح ک

ها ای، بنای ساختمانهای خوشههای خیابانی فشرده، بلوک. گسترش الگوهای توسعه فشرده با ایجاد شبکه5 

 در بخش مرکزی قطعه و مجاور با یکدیگر

ی ایستگاهی، محدودیت ا ناحیهده از انطباق خودروها بگ با استفاهای مدیریت پارکین. کاربست روش0

پارکینگ، ایجاد پارکینگ با قطعات کوچکتر، قرار دادن پارکینگ در پشت و کنار بناها، ساخت پارکینگ 

  .طبقاتی و نیز ایجاد پارکینگ برای دوچرخه

از طریق ایجاد نشانه ها، با روح برای شهروندان که این امر  1«مکان». تبدیل هر ناحیه ایستگاهی به یک 1

تبدیل ایستگاه به یک مقصد همیشگی برای مردم، ساخت و توسعه فضاهای باز و عمومی، منظرسازی، 

 City of) گیری ساختمانها رو به خیابان میسر خواهد بودنماسازی و توجه به دیدهای سایت و جهت

Calgary; 2224.) 

ی حمل و نقل محور که ارتباط مسقیمی با بهبود کیفیت هاز این رو از مهمترین تاثیرات و مزایای توسع

توان به کاهش استفاده از خودرو شخصی و کاهش ترافیک، بهبودکیفیت هوا و زندگی ساکنان دارد می

روی و حمل و نقل همگانی، های مختلف سفر همچون پیادهکاهش مصرف انرژی، در اختیار قرار دادن شیوه

های صدا، بهبود سالمت و ایمنی عمومی، ارتقاء وضعیت اقتصادی و بهبود کاهش شلوغی و تنظیم آلودگی

 (.1312)عباس زادگان و دیگران،  اشاره نمودها دسترسی به فضاهای عمومی و بازهمچون پارک

 

 های پژوهشیافته-4

های صورت گرفته طبق بررسی ،با توجه به نظری بودن پژوهش وتکیه اصلی بر مطالعات اسنادی

این نوع  .دهددر واقع تمرکز اصلی را بر کاهش استفاده از خودرو شخصی قرار می TODد که مشخص ش

های حمل ابزارهای مختلفی همچون افزایش تراکم و اختالط عملکردها در نواحی مجاور ایستگاه توسعه با

و دوچرخه  از طریق تشویق به پیاده مداریهمچنین  در پی دارد.و نقل، کاهش در میزان مصرف سوخت را 

های دیگر متعاقباً بسیاری از هزینه را کاهش و سواری و نیز استفاده از حمل و نقل همگانی تعداد سفرها 

-نشان مینتایج تجربیات صورت گرفته در سایرکشورها دهد. ناشی از ترافیک را برای شهروندان تسکین می

                                                           
1 Place 



 

 

ی از مشکالت ناشی از ترافیک شهری بسیار ،های شهری مبتنی بر حمل و نقلکه با اجرای توسعه دهد

برطرف گشته و جوامعی سرزنده، پویا و پاکیزه را  زمان طوالنیهای هوا و صوتی طی مدت همچون آلودگی

 (.5)شکل  ایجاد خواهد کرد

 

 
 [11] مرکز شهر پرتلند در TODکارگیری اصول ایجاد محیطی پاکیزه، سرزنده و فعال با به -5شکل

 

ی پایدار سعی در اندازهای توسعههای زیر در راستای تحقق چشماستفاده از رهیافتبا  TODبنابراین 

 حل مسایل پدیدآمده به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد:

رفع آلودگی در هوا و پاکیزگی جو محیط زیست شهری از طریق کاهش اتکا به خودرو شخصی،  .1

ای مختلف حمل و نقلی مبتنی بر راهکارهای حمل و هتعداد سفر شهروندان، ارائه شیوه کاهش در

 .جایی سبز، افزایش در سطح فضاهای سبز و باز عمومیهای جابهنقل پایدار و گسترش شیوه

کاهش آلودگی صوتی در نواحی شهری با کاهش در تردد خودروهای شخصی و وسایل نقلیه  .2

های ناسازگار ری از تداخل کاربریریزی صحیح کاربری زمین و جلوگیتولیدکننده آلودگی، برنامه

منبع آلودگی، فرصت گسترش فضاهای سبز با پوشش گیاهی سطحی و درختان موثر در کاهش 

. همچنین بناهای مرتفع الیه اول توسعه حمل و نقل محور، خود به عنوان مانع مسیر آلودگی صوتی

 کند.آلودگی صدا به نواحی الیه دوم عمل می

های تجاری و اداری ها به ویژه کاربریسان معتقدند که تمرکز و اختالط کاربریاگرچه برخی از کارشنا

های ناشی از ترافیک به خودی خود تولیدکننده سروصدا وشلوغی هستند اما این ادعا در مقایسه با آلودگی

ن و های هوا و صدا برروی ساکنیتاثیرگذاری مستقیم آلودگی رو با توجه بهازاین قابل مقایسه نیست.



 

 

پیامدهای ناگوار حاصل از آن و از دیگر سوی کاربرد موثر این رویکرد در این خصوص، ضرورت حرکت 

 شود.به سوی گسترش این نوع توسعه درمناطق شهری دیده می

 گیرینتیجه-5

پس از شناسایی اصول مربوط به توسعه حمل و نقل محور و درک مشکالت موجود در  نوشتاردر این 

مشخص است که این نوع توسعه  ،های ناشی از آنونی در زمینه ترافیک و آلودگیجوامع شهری کن

های مناسبی برای آن تدوین وتدارک گذاریهای قانونی و سیاستتواند موثر باشدکه چارچوبدرصورتی می

-شهری دیده و بازنگری شود. بدین منظور بایستی رهیافت یهای توسعهاجرایی آن در کشورمان در طرح

ای عملی این رویکرد با توجه به بستر هر شهر و نیز با توجه به عوامل تاثیرگذار بر اجرای پروژه در ه

ساختاری و نیز در  -های جامع و تفصیلی، برنامه راهبردیهای مختلف در شهرها همچون برنامهبرنامه

مچنین به منظور مقیاس کوچکتر در قالب طرح های موضعی و موضوعی و  نیزطراحی شهری دیده شود. ه

های تواند در مقیاساصول این رویکرد می ،های پدیدآمدهاثربخش بودن نتایج این رویکرد در کاهش چالش

های شهری به اجرا درآید وشهرهای یک منطقه زیستی را به ها و مجموعهبزرگتری نیز همچون شهرمنطقه

صل سازد و کاهش سفرهای بین وسیله خطوط شبکه حمل و نقل همگانی همچون کریدورهای ریلی مت

ریزی شهری را به وسیله خودرو شخصی منجر شود که این امر نیازمند مطالعات جامع، برنامه

فرادست،صحیح، یکپارچه، منابع کافی مالی و مشارکت مردمی است. از طرفی به منظور عملی ساختن چنین 

های مختلف به ویژه بخش اری بخشگذنیاز به جلب سرمایههایی و اجرای آن در نواحی شهری پروژه

های دولتی و مدیریت شهری به عنوان یک نهادعمومی الزم است. اما به گذاریخصوصی در کنار سرمایه

دلیل نوپا بودن اصول عملیاتی این رویکرد در کشورمان و اطمینان بخش نبودن ارزش افزوده ناشی از اجرای 

ذاری ، رغبت کمتری به سرمایه گآنک ضرورت گسترش ها علیرغم درآن برای بخش خصوصی و شهرداری

بدیهی است که گام برداشتن در مسیر چنین رویکردهایی مدیریت شهری یکپارچه در این بخش وجود دارد. 

 طلبد.های عملکردی حاکم بر ساختار مدیریتی کشور را میو به دور از تفرق

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  مراجع-1

 ات دانشگاه تهران، تهران.(، اکولوژی، انتشار1311اردکانی، محمدرضا، ) .1

محیط زیست، انتشارات مرکز مطالعاات و -(، مجموع مباحث و روشهای شهرسازی1311بهرام سلطانی، کامبیز، ) .2

 تحقیقات معماری و شهرسازی ایران، تهران.

(،  کااربرد رویکارد توساعه حمال و نقال 1311رفیعیان، مجتبی، حدیثه عسگری تفرشای واسافندیار صادیقی، ) .3

-( در برنامه ریزی کاربری زمین شهری نمونه مطالعه: ایستگاه مترو صاادقیه، مادرس علاوم انساانیTODمحور)

 .312-215، صص 3ریزی و آمایش فضا، دوره چهاردهم، شماره برنامه

 نقال و حمال بار مبتنای توساعه مفهوم (، بررسی1312عباس زادگان، مصطفی، راضیه رضازاده ومریم محمدی، ) .4

 .51-43آن، فصلنامه باغ نظر، شماره هفده، سال هشتم، صص در تهران شهری رومت جایگاه و همگانی
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Abstract 

In recent decades, after increasing urban pollutions caused by traffic, urban sustainable development pattern 

was expended throughout the world and new approaches in urban planning were introduced with an emphasis 

on pollution reduction. Transit-Oriented Development (TOD) is one of the recent approaches, which has 

drawn the necessity of the integrated land use and transportation planning through focusing on the urban 

sustainable criteria such as compact, dense, and mixed use and pedestrian development. In this study, we try 

to identify role of TOD in reducing pollutions caused by traffic congestion in urban areas using analytical 

and documentary method and provide some recommendations for extending use of TOD. Our findings show 

that TOD has a significant role in achieving goals of sustainable development through reducing vehicle trips 

and also declining air and noise pollutions caused by vehicles. Hence, for achieving these goals, it is crucial 

to make major and fundamental revising in preparing urban development and transportation plans, policies, 

and related actions. 
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