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چكیده
آمار جهانی گویای این واقعیت است که روند رو به گسترشی از سکونت جمعیت در نواحی شهری کشورهای جهان و به
ویژه کشورهای در حال توسعه در دهه های اخیر در حال جریان بوده است .این تراکم فزاینده به دنبال خود کاستی ها و
ضعف های عمده ای ناشی از تاثیر حمل و نقل خودروهای شخصی بر روی امنیت محیطی و روانی ساکنین داشته و منجر
ب ه افزایش آالینده های محیطی می گردد .در این راستا طی دهه های اخیر رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل ریلی به
عنوان اندیشه و سیاست کنترل کننده جهت رفع و یا کاهش این اثرات سوء ارایه گردیده است .لذا در این پژوهش با
هدف شناسایی ،ساختار این رویکرد با مطالعاتی مبتنی بر رویکرد شهرنگر و اتخاذ مطالعات تاریخی به روش تحلیلی
مسئله گرا در زمینه شناسایی ساختار و شاکله این رویکرد ،اصول و مزایای آن و نحوه تاثیرگذاری آن بر برنامه ریزی
شهری و منطقه ای پرداخته شده و در انتها نیز نتیجه گیری در این زمینه صورت پذیرفته است.
واژههای كلیدی ،TOD :حمل و نقل ،ریل پایه ،توسعه حمل و نقل محور.

 -1مقدمه
در نظام های توسعه شهری با محوریت سیستم های حمل ونقل عمومی ،)TOD( 1تمرکز اصلی دربرنامه ریزی ها برنحوه
ترکیب و سازماندهی فضای فعالیتی و کاربریهای زمین ،به گونه ای می باشد که باالترین ارزش افزوده اقتصادی در اطراف
اماکن مورد نظر ،عاید متولیان برنامه ریزی و مدیریت شهری گردد.
در شهرسازی امروز ،توسعه شهر وحمل ونقل نمی توانند مستقل ازیکدیگرتحقق یابند .از این رو ارتباط تنگاتنگ و
انکارناپذیری با یکدیگر و معیارهای کیفی شهر ،سیاست گذاری ها و اقتصادشهری دارند .در بررسی روند رشد سیستم های
حمل ونقل همگام با رشد جمعیت و سفرهای درون شهری،همواره هدف ،افزایش ظرفیت سیستم های حمل و نقل در قالب
کریدورهای شریانی در شهرها بوده است .با ایجاد کریدورهای حمل ونقل همگانی با ظرفیت باال درشهرها ،نیاز به تغییر ویا
توسعه در اطراف این کریدورها وبه طور ویژه ای در حوزه نفوذ ایستگاه ها می باشد .تمرکز کاربری های مسکونی وتجاری (که
کاربری های عمده تولید وجذب سفرهستند) در طول مسیرهای اصلی حمل ونقل همگانی عالوه بر کاهش تعداد سفرها با
وسایل نقلیه شخصی باعث کاهش ترافیک و راحتی استفاده از حمل ونقل همگانی می گردد[.]1
همان طور که ذکر شد توسعه برمبنای حمل ونقل عمومی روشی برای متمرکزکردن جمعیت درکنارایستگاه های عمومی
حمل ونقل وکاهش وابستگی آن ها به وسیله نقلیه شخصی است .دراین روش عالوه برترکیب کاربری های تجاری واداری سعی
می شود که دسترسی این اماکن به ایستگاه ها و مراکز حمل ونقل عمومی به صورت پیاده ،بسیار تسهیل شده و استفاده از
ماشین شخصی را از جریان ترافیک روزمره کاهش داده و یا به حداقل برساند.

1 -Transit Oriented Development
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 -2توسعه مبتنی برحمل و نقل عمومی
امروزه مسائل مربوط به حمل و نقل در شهرها به یکی از چالش های عمده دولت ها در عرصه سیاسی تبدیل شده است.
مطالعات وبررسی ها حاکی از ازآن است که حمل ونقل عمومی وبه ویژه حمل ونقل ریلی به تنهایی قادر به حل مشکالت
ترافیکی درشهرها نبوده است .دراین راستا ادغام سیاست هایی همچون ادغام برنامه های حمل ونقل باکاربری زمین ،با عنوان
توسعه مبتنی بر حمل و نقل ریل پایه ( )TODتوجه بسیاری را به خود جلب کرده است .طرفداران این توسعه ،تراکم زیاد و
مراکز فعالیتی با کاربری های مختلط را که به وسیله سامانه های حمل ونقل عمومی با کیفیت باال به یکدیگر مرتبط شده ،به
عنوان پاسخی برای مشکالت ترافیکی معرفی می کنند.
اجرای این الگو در ایستگاه های حمل ونقل ریلی به موجب عواملی از قبیل افزایش خدمات ارائه شده به ساکنان ،افزایش
دسترسی و ایجاد فرصت های شغلی درحوزه نفوذ ایستگاه ها تاثیرات قابل توجهی برروی ارزش امالک دارد.
“مایکل برنیک” و “رابرت سرورو” توصیف موجزی از دهکدههای وابسته به حمل و نقل در قرن  21ارائه دادهاند؛
"سکونتگاهی فشرده ،با کاربریهای مختلط به مرکزیت ایستگاه حمل و نقل که به گونهای طراحی شده که ساکنین ،کارکنان و
خریدکنندگان را به رانندگی کمتر با اتومبیل خود و استفاده بیشتر از وسایل حمل و نقل عمومی دعوت کند .مرکز اصلی
دهکده وابسته به حمل و نقل ،ایستگاه آن و فضاهای مدنی و عمومی اطراف آن است .ایستگاه حمل و نقل عمومی ارتباط بین
ساکنین دهکده و کارکنان آن را با سایر نقاط منطقه برقرار میکند" [.]2
کارایی حمل ونقل عمومی  ،بستگی زیادی به تراکم جمعیت ،تراکم اشتغال و قابلیت دسترسی دارد .ازاین رو نحوه مدل
سازی و چگونگی اثرگذاری این عوامل برپیش بینی تقاضای مسافر خطوط مترو ،جهت اثبات کارایی سیاست جایگزین توسعه
شهری با محوریت حمل ونقل عمومی انبوه( )TODاهمیت ویژه ای دارد .دراین رویکرد امکان زندگی و فعالیت درمحیطی
متراکم با کاربری های متنوع ودارای گزینه های متعدد جابجایی فراهم آمده است که سبب اختصاص زمان کمتری به رانندگی
و نیز کاهش تقاضای سفربا اتومبیل شخصی خواهد شد و از این طریق صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی،کاهش
آلودگی هوا ،ترافیک وهزینه های حمل ونقل تحقق پیدا خواهد کرد با افزایش ورونق مفاهیم توسعه به ویژه براساس رویکرد
های توسعه پایدار دردهه های اخیر ،استفاده از این مجتمع ها ومراکز پایانه ای برای ساماندهی و ارتقاء کیفیت محدوده های
شهری ویا نواحی اطراف وپیرامون آن ها دربرنامه ریزی ومدیریت شهری رونق بیشتری گرفته است .توسعه برمبنای حمل ونقل
عمومی نقطه پایانی برمشکالت شهری شهرهای امروزی نیست .لیکن می تواند آغازی برای بهبود وضعیت کنونی شهرها باشد.
دردنیا توسعه مبتنی برحمل ونقل عمومی به عنوان یکی از مناسب ترین انواع توسعه شناخته می شود[.]3
“کالتورپ وفالتون”  ،یکی از اصول توسعه مبتنی برحمل ونقل عمومی را سازماندهی رشد درسطح منطقه ای برای هدایت
توسعه به سمت تراکم باال وحمایت از حمل ونقل عمومی می دانند .همچنین توسعه مبتنی برحمل ونقل عمومی به عنوان گونه
ای از توسعه زمین که سطحی باالتراز تحرک ودسترسی را به وسیله حمایت از پیاده روی  ،دوچرخه سواری وحمل و نقل
عمومی تدارک می بیند ،معرفی شده است ومی تواند عاملی درایجاد سرزندگی درشهرها به عنوان یکی ازاحساسات گم شده در
توسعه حومه های مدرن ،باشد .درحقیقت توسعه مبتنی برحمل ونقل عمومی ،راهبردی برای ایجاد تغییراتی درفرم شهری
ومنطقه ای ب رای دستیابی به اهدافی از قبیل پایداری  ،کارایی شهری ومنطقه ای ،کاهش استفاده از خودرو شخصی و افزایش
پیاده مداری فضاها با استفاده از پتانسیل های ناشی از بکارگیری سامانه های حمل ونقل عمومی سریع بین نقاط مختلف شهر
و منطقه وتشکیل فرم چند مرکزی شهری و منطقه ای است.
این تغییرات اغلب از طریق ایجاد نقاطی تحت عنوان مراکز  ، TODکه به وسیله خطوط حمل ونقل عمومی سریع به هم
متصل می شوند و با اعطای نقش های مختلف وهماهنگ با هم ،در شبکه ای بهم پیوسته به این مراکز ایجاد می شود]4[ .
باوجود مطالعات و فعالیت های بی شمار انجام گرفته ودرحال انجام دربسیاری از جوامع پیشرو درزمینه تدوین واجرای اصول
توسعه شهری درارتباط با گسترش سیستم های حمل ونقل عمومی ،درکشورهایی نظیر ایران نه تنها مبانی نظری این موضوع ،
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به گونه ای شایسته مورد بررسی قرار نگرفته است ،بلکه اصول توسعه شهرها و محالت همچنان تابعی از قواعد و ضوابط
سنتی تدوین شده درطرح های جامع وتفصیلی است؛ طرح هایی که تقریباً بدون توجه به هیچ یک از رویکرهای نوین
شهرسازی وبا دیدگاهی سنتی آینده شهرهایمان را رقم می زند[.]3
جدول شماره  :1ویژگی های رویكرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی

 -3پیشینه مطالعات
دراین قسمت سعی شده است با بررسی منابع و طرح هایی که به نوعی به برررسی جایگاه و بیان مفهومی رویکردهای
توسعه برمبنای حمل ونقل عمومی می پردازند ،عالوه براخذ مفاهیم اصلی وپایه نظری این توسعه ،سعی برشناسایی و مطالعه
پروژه ها و مواردی بوده است که براساس این رویکرد توسعه ،طراحی شده ویا دردست اجرا می باشند.
پورامین و حسنی در سال  1332ضمن بررسی خود با برداشتی متفاوت از رهیافت  TODو با روشی تحلیلی ـ مقایسه ای
به ارزیابی وکاهش چالش های حمل ونقل درون شهری در مرکز شهر بجنورد پرداختند .هدف نویسندگان از این نوشتار،
بررسی الگوی توسعه حمل ونقل محور ()TODدرارتباط با ارزیابی وکاهش چالش های حمل ونقل مرکز شهر بجنورد می باشد
تا بتوان مهمترین قابلیت ها و موانع حمل ونقل این شهررا شناسایی کرده وبا ارائه راه کارهایی موثر ،اقداماتی برای نیل به
توسعه پایدار شهری انجام داد .نویسندگان،سازمان فضایی تاریخی شهربجنورد را تمرکزگرا ،تک هسته ای وتک اندامی تشخیص
داده وبه همراه بازار و مراکز خدماتی پیرامون ،آن را به عنوان قلب شهر در نظر گرفته اند .سازمان تمرکزگرای تاریخی هسته
شهر به سمت واگرایی وتوسعه در جهات خطوط ارتباطی به اطراف شهر در حال توسعه وتغییر می باشد .بنابراین نویسندگان
برای افزایش وارتقاء کارایی محدوده مورد مطالعه وحفظ سرزندگی ونشاط زندگی ساکنان آن به مواردی اشاره می نمایند که
درذیل بیان می گردد:
 وجود ترکیبی از کاربری های تجاری  ،مسکونی  ،اداری و ...سبب تنوع و افزایش کارایی بیشتر در منطقه می شود.
 اتصال شبکه وسیستم حمل ونقل ویژه اتوبوس به بخش مرکزی شهر بجنورد باعث افزایش سطح ارتقاکیفیت شبکه حمل
ونقل عمومی در محدوده مرکز شهر می شود.
 ارتقاء وافزایش کیفیت پیاده رو ها می تواند در کارایی محدوده مورد مطالعه وکاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی نقشی
به سزا داشته باشد.
 سرعت کم حرکت وسایل حمل ونقل عمومی در کاهش کارایی این گونه پروژه های ساماندهی تاثیر بسزایی دارد.
 پایین بودن ظرفیت معابرنسبت به حجم تردد خودروها ،به عنوان مانعی برای توسعه پروژه های مبتنی بر توسعه های
شهری برپایه حمل ونقل عمومی محوربه شمارمی رود.
 ایجاد فضای سبزعمومی باعث آسایش و راحتی مسافران شده ومی تواند به عنوان مرکزی برای انواع تجمع ها بکار رود.
 ساماندهی مجدد پهنه بندی ها وافزایش تراکم در محدوده مورد نظر ،متناسب با فعالیت های تعریف شده
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سلطانی و همکاران ( ،)1331ضمن انجام مقاله ای با عنوان ارزش افزوده اقتصادی ناشی ازاجرای پروژه های توسعه حمل و
نقل عمومی محور در بخش مرکزی شیراز ،به بررسی و ارزیابی طرح توسعه قطار شهری شیراز دربخش مرکزی شهر ،از نقطه
نظر تخمین بازتاب های مالی صورت گرفته پس از اجرای کامل طرح می پردازند.
دراین راستا ،درقالب مطالعات میدانی ،اراضی قابل توسعه ،شامل اراضی بایر و ساختمان های مخروبه درحوزه نفوذ ایستگاه
مورد مطالعه محدوده ای به شعاع  011متر( از ایستگاه شماره  )12شناسایی شده است .از طریق مصاحبه با آژانس های
امالک ،روند قیمت های مسکونی وتجاری ،در  11سال اخیر( )31-1301در حوزه نفوذ ایستگاه برررسی و تحلیل گردیده است.
در مرحله بعدی کار ،برای تخمین ارزش افزوده امالک در افق طرح( ،)1331پیش بینی هایی نموده اند .در پایان کار سه
سناریو برای توسعه اراضی اطراف ایستگاه درنظر گرفته شده است .سناریوی اول توسعه ای کامالً مسکونی ،سناریوی دوم توسعه
کامالً تجاری وسناریوی سوم توسعه اختالط عملکردی تجاری شده است .ایشان دراین تحقیق به این نتیجه می رسند که در
صورت هدایت ومدیریت اصولی کاربری ها وفعالیت ها در اطراف ایستگاه ها ،ارزش افزوده حاصل شده قابل توجه خواهد بود.
ازآنجایی که بیشتر مطالعات صورت گرفته دراین زمینه ،به بررسی توسعه مراکز ومجتمع های  TODدراطراف ایستگاه
های متروی شهری پرداخته اند و طراحی واجرای این مراکز مجتمع گاهی برای خطوط ارتباط ریلی بین شهری ،تعریف نشده
است .بنابراین برای درک مفاهیم و الگوهای این مراکز وکاربردشان درتاسیس واستقرار مراکز ایستگاهی درامتداد خطوط ارتباط
ریلی بین شهری ،دراین قسمت توضیحاتی درخصوص نحوه استقرار مجتمع های  TODدراطراف این مراکز آورده می شود .در
ادامه فرایندی از پیشینه مطالعات توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی ارایه می گردد؛
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نمودار  :1فرآیند تاریخچه ]1[TOD

 -4اصول اساسی رویكرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی
شهرسازی ریل پایه در واقع یک نمونه تا حدودی کالبدی شده از معیارها و آرمانهای مطرح شده در شهرسازینوین2
میباشد که پایه مطالعات آن کالیفرنیا است.
 ، TODمجموعهای با کاربریهای مختلط 3بر اساس شبکه حمل و نقل عمومی و در فاصلههای متفاوت مسیر پیاده از
ایستگاههای حمل و نقل عمومی و هسته تجاری میباشد Tod .ها کاربریهای مسکونی ،خردهفروشی ،ادارات ،فضاهای باز و
- New urbanism
- mixed-use
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عمومی را با هم به شکل مطلوب ترکیب میکنند به نحوی که شرایط مناسب را برای سفرهای پیاده ،دوچرخه ،اتومبیل و
استفاده از حمل و نقل عمومی ساکنین و شاغلین (در قشرهای مختلف درآمدی ،نژادی ،سنی و جنسیتی ) ایجاد نمایند[]6
 TODمفهومی است که برای اولین بار توسط “پیترکلتورپ” در کتاب " مادر شهرهای آینده آمریکایی (اکوسیستم،
اجتماع و رویای آمریکایی)" در سال  1333عنوان شد.
 TODیک استراتژی اجتماعات توانمند 4در جهات گوناگون میباشد و این شرایط را برای محیط با استفاده بهینه از زمین
و ذخیره فضاهای باز و تالش برای کاهش آلودگی هوا ،برای خانوارها از اقشار گوناگون با ارائه انواع مختلف مسکن با قیمت و
تراکمهای گوناگون و تشویق آنها جهت یافتن مکانی مناسب با شرایط خودشان ،برای خانوارهای کم درآمد به وسیله ترکیب و
تجمیع کاربریها و کاهش هزینه استفاده از اتومبیل ،فراهم میآورد [.]6
طراحی TODها ممکن است برای سایتهای توسعه مجدد ،1سایتهای خالی درون بافت 6یا سایتهایی که تازه برای
توسعه انتخاب شدهاند 7صورت بگیرد[.]6
اغلب تعاریف ارائه شده از  TODلیستی از اجزاء را معرفی میکنند که عبارتند از :اختالط کاربری ها و تراکم های متنوع
در داخل شعاع نیم مایلی هر ایستگاه حمل و نقل .در اکثر موارد مراکز متراکمتر درون مناطق حومهای موجود قرار میگیرند تا
به این ترتیب استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را تسهیل و پیادهروی را هم راحت و هم جذاب کند .در حالت کلی توسعه
وابسته به حمل و نقل ،مرکز با تراکم باالتر و کاربریهای مختلط را در قلب سکونتگاه طراحی شده قرار میدهد .به طوری که
معموال کمتر از نیم مایل (که فاصله پیادهروی مناسبی است) تا ایستگاه حمل و نقل فاصله داشته باشد .توسعههای حاصل
شباهت فوقالعاده ای به حومههای قدیمی وابسته به راهآهن دارند [.]2
به طور کلی در بررسی تعاریف ومفاهیم گوناگون از مراکز  ، TODمی توان دید که هریک از تعاریف به بخشی از عناصر
مفهومی این مراکز وزن بیشتری داده اند ،اما اصول مشترک در همه تعاریف را می توان به چهار اصل کلی به شرح زیرمحدود
نمود:
 .1گوناگونی وتنوع :این تنوع وگوناگونی می تواند تنوعی از کاربری ،گونه های ساختمان ها ومالکیت زمین را در برگیرد.
 .2مجاورت با ایستگاه های حمل ونقل عمومی از قبیل مترو و قطار سبک شهری :منظور از حمل ونقل عمومی بیشترسامانه
های حمل ونقل عمومی جدید مانند مترو وقطار سبک شهری است ودر جوامع صرفاً استفاده کننده از اتوبوس  ،با جمعیتی
کمتر از نیم میلیون نفر ،توسعه مبتنی برحمل ونقل عمومی بیشتر به صورت یک مفهوم خواهد بود تا یک واقعیت .چرا که
سرورو معتقد است که سامانه اتوبوس سریع السیر در شکل دهی فرم شهر ناتوان بوده ونمی تواند مراکز پر تراکم فعالیتی
رادراطراف ایستگاه های خود ایجاد کند.
 .3حمایت از پیاده ها ومسافرین حمل ونقل عمومی :این موضوع با افزایش کیفیت فضاهای شهری وپویایی وسرزندگی محیط
ارتباط دارد.
 .4تراکم باال :این موضوع ازجمله موضوعاتی است که از منطقه ای به منطقه دیگرمتفاوت است وعوامل مختلفی درتعیین این
که چه میزان تراکم  ،تراکم باال محسوب می شود دخالت دارد[.]4
تراکم مسکونی در این مراکز بسیار متفاوت بوده و کالً بین  7تا  61واحد مسکونی در هر ایکر است .این تراکمها به هیچ
وجه به معنی توسعه بلندمرتبه نیست ،بلکه معموالً ترکیبی از خانههای ردیفی (حدود  36واحد در هر ایکر) و آپارتمانهای با
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تراکم متوسط (که میتوانند تا  161واحد در هر ایکر باشند) را در بر میگیرند .ولی به هر حال ایستگاه حمل و نقل عمومی و
کاربریهای مختلط که نسبتاً توسعه با تراکم باال هستند قلب دهکده را تعریف میکنند.

 -1-4اهداف كیفی


کارایی مکان



ترکیب غنی از انتخابها



جذب ارزشها ،تولید ارزش اقتصادی پایدار ،صرفهجویی در حمل و نقل ،انرژی و حفظ محیطزیست



خلق مکان



برطرف ساختن تنش میان گره و مکان



زیستپذیری(کیفیت هوا ،سالمت و امنیت عمومی ،دسترسی مناسب ،سالمت اقتصادی بیشتر ،دسترسی به
فضاهای عمومی)
نمودار شماره :2توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی

 -5اصول  TODدر دیدگاه صاحب نظران
اصطالح  TODتوسط “پیتر کلتورپ” در سال  1333ابداع شد .او در کتاب "کالنشهر بعدی امریکا؛ اکولوژی ،اجتماع و
رویای امریکایی" این اصطالح را بهکار برد .به اعتقاد برخی افراد این کتاب از مفاهیم کاربری زمین و حمل و نقل در مفهوم
باغشهر هاوارد در اواخر قرن  13الهام گرفته است .در حقیقت کلتورپ  TODرا یکی از وجوه فرایند بهبود می داند.
تصویر شماره  :1اساس توسعه حمل و نقل محور از دیدگاه كلتورپ
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مفهوم  3Dکه برنیک و سرورو مطرح کردهاند[ ]0برای فرم مصنوع  TODنقشی محوری دارد (تراکم ،تنوع و طراحی).
اگرچه یک رویکرد جایگزین آن است که تجدید حیات مبتی بر  TODبر نتایج مطلوب در سطح باالتر متمرکز شود .در رویکرد
نتیجه ،اهداف  TODتعریف سنجیدهتری دارد که معیارهای صحیح تری را برای موفقیت ایجاد میکنند .در صورتی که متوجه
شویم موضوعات اساسی اما نادیده گرفته شده افزایش یافته اند ،اهداف میتوانند در مرحله اجرا به طرز قابل مالحظهای تغییر
کنند .بلزر و آلتر  6معیار مهم را برای حصول عملکرد و نتیجه در پروژه مهم دانستهاند که عبارتند از :کارایی مکان،
توجیهپذیری اقتصادی ،سرزندگی ،برگشت سرمایه ،انتخاب ،الگوی کاربری منطقهای کارا .به گفته دانپی و همکاران ()2113
 11 ،TODاصل دارد که عبارتند از:
 بهتر کردن توسعه حمل و نقل محور با برخورداری از چشمانداز


به کارگیری نیروی مشارکت



تفکر راجع به توسعه در مواقع تفکر به حمل و نقل



تعداد مناسب پارکینگ (نه کم و نه زیاد)



یک مکان بسازیم و نه یک پروژه



توسعه خرده فروشی مبتنی بر بازار خوب آن باشد و نه وابسته به حمل و نقل



اختالط کاربریها ،اما نه لزوما در یک مکان



تبدیل اتوبوس به یک گزینه بسیار خوب حمل و نقل



تمامی گروههای درآمدی امکان سکونت مجاور حمل و نقل را داشته باشند



جلب توجه شرکتها

یکی دیگر از اصولی که موسسه زمین شهری آن را معرفی کرده است مشارکت خصوصی/عمومی است ،آنها فرصتهایی را
فراهم می کنند که منجر به سهیم شدن در هزینه ها و فایده ها و ایجاد چارچوبی برای حل اختالفات می شود .به گفته
موسسه زمین شهریTOD ،ها همچنین باید جوامع حمل و نقل محوری را ایجاد کنند ،از این رو توجه به مقیاس و طراحی
یک جزء اصلی یک  TODموفق است .از سویی هال و چارلز ( )2116تأکید کرده اند که یک جزء مهم برای موفقیت در توسعه
 TODبه اقدامات حمایتی ذینفوذان متنوع بستگی دارد.
جدول شماره  :2اصول  TODازدیدگاه صاحبنظران
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ماخذ :نگارندگان

 -1-6مزایای TOD
در پیشینه عملی و نظری مربوط به توسعه حمل و نقل محور نتایجی برای این رویکرد حاصل شدهاست .به این ترتیب در
یک دستهبندی کلی میتوان مزایای قابل انتظار از یک طرح توسعه حمل و نقل محور را به نحو زیر بیان کرد:
مزایای اقتصادی :مدیریت هوشمند منابع عمومی ،دسترسی به مشاغل ،توسعه تجارت ،تامین موثرتر خدمات عمومی و
ایجاد ارزش در بلندمدت
مزایای اجتماعی :برقراری عدالت اجتماعی و برابری ،امنیت ،باال بردن مشارکت عمومی
حمل و نقل  :افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی ،کاهش وابستگی به اتومبیل ،افزایش استفاده از دوچرخه و پیادهروی،
کاهش تقاضا برای راه و خیابان ،تسهیل و بهبود جابجایی ،کاهش حجم سفرهای شهری ،افزایش دسترسیها ،زمینهسازی برای
تسهیل در مدیریت تقاضای حمل و نقل[.]6

 -7جایگاه ایستگاه های حمل و نقل ریلی در برنامهریزیهای توسعه شهری
به لحاظ شهرسازی این نوع شبکه دارای مزیت های قابل توجهی مانند " :آزاد نمودن کاربریهای شهری از برخی کاربری-
های نامتجانس"" ،کمک به ساماندهی ترکیب و نحوه استقرار کاربریهای مختلف شهری در ارتباط با سازماندهی فضا "" ،ایجاد
تنوع در منظر شهری ،ایجاد همگونی در سیستم کاربری زمین "" ،تقویت ساختار و استخوانبندی در کالبد فضایی" و "
جلوگیری از تخریب بافتهای با ارزش شهری"میباشد.
این مهم با مطالعاتی مبتنی بر رویکرد شهرنگر در زمینه های کالبدی -فضایی ،اجتماعی -جمعیتی ،اقتصادی ،طبیعی –
زیست محیطی ،منظر شهری و دستیابی به شناسنامه آن شهر و تدوین نقش هر شهر با توجه به خصوصیات و ویژگیهای
ماهوی آن شهر و همچنین تعیین چشم انداز  ،اهداف کالن و راهبردها و اصول مستخرج شده از نظریه صاحبنظزان انجام می
پذیرد .در نهایت با تکیه بر چشم انداز برآمده از نقش شهر و شناسایی کمبودها و نیازهای آن پروژه های محرک توسعه
وخدمات پشتیبان سکونت و فعالیت به مرکز و کانون ایستگاه با رویکرد تثبیت ،ایجاد و ساماندهی فعالیتها و کاربری ها در
زمین های اطراف ایستگاه پیشنهاد می گردد.
در این راستا ایستگاه های حمل و نقل ریلی به عنوان عنصری جدید در عرصۀ فیزیکی شهر فضایی را در بر میگیرد که در
سادهترین حالت ،میتواند به یک یا چند ورودی و خروجی محدود شود .اما از آنجا که هریک از این ایستگاهها به تدریج بر
محدودههایی از محیط پیرامون خود از جهات مختلف تأثیر میگذارند ؛ امروزه در برنامهریزیهای توسعهای ایستگاهها ،با توجه
به ویژگیهای عملکردی و مزیتهایشان ،با محدودة پیرامون به صورت مجموعههای واحد و هماهنگ و دارای روابط و تأثیرات
متقابل درنظر گرفته میشوند .در واقع سامانههای حمل و نقل عمومی در تحقّق راهبرد توسعۀ پایدار در شهرها ،نقشی اساسی و
محوری دارد .در شهرها الزم است راهکارهایی مورد توجه قرار گیرد تا شاخصهای توسعۀ پایدار همواره در حد مطلوبی قرار
داشته باشد  .یکی از این راهکارها در زمینۀ کاربری زمین و حمل و نقل شهری که عموماً در مباحث شهرسازی توصیه میشود ،
تجمع فیزیکی کاربریها در فضاهای شهری و دیگری توسعۀ شهری بر مبنای حمل و نقل عمومی است که ارتباط بسیار نزدیکی
با هم دارند .بدین ترتیب ،با ایجاد تمرکز کالبدی و عملکردی پیرامون ایستگاههای حمل و نقل عمومی از تعدد مراجعات
(تجاری ،اداری ،آموزشی و  )...به مکانهای مختلف کاسته میشود و وجوه مختلف کیفیات زیست محیطی (ازجمله میزان
فضاهای سبز و پیادة شهری) بهبود مییابد .درواقع این راهکار توسعهای در مقابل توسعۀ اتومبیلی شهرها قرار دارد که مقدار
بیشتری از زمین را برای کارکردهای حمل و نقلی اختصاص میدهد[.]7
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 -8نتیجهگیری
در یک جمع بندی کلی بایستی اذعان گردد که توسعه حمل و نقل محور توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی است که
نواحی متراکمی را پیرامون ایستگاه ایجاد میکند ،TOD .مجموعهای با کاربریهای مختلط 0بر اساس شبکه حمل و نقل
عمومی و در فاصلههای متفاوت مسیر پیاده از ایستگاههای حمل و نقل عمومی و هسته تجاری میباشدTod .ها کاربریهای
مسکونی ،خردهفروشی ،ادارات ،فضاهای باز و عمومی را با هم به شکل مطلوب ترکیب میکنند به نحوی که شرایط مناسب را
برای سفرهای پیاده ،دوچرخه ،اتومبیل و استفاده از حمل و نقل عمومی ساکنین و شاغلین (در قشرهای مختلف درآمدی،
نژادی ،سنی و جنسیتی ) ایجاد نمایند [ .]1همچنین از مهمترین مزایای حمل و نقل ریل پایه در برنامه ریزی شهری و منطقه
ای می توان به موارد ذیل اشاره داشت؛
 ایجاد ناحیه ای با کاربری مختلط و تراکم باال از طریق طراحی اطراف محدوده
 جایگزینی حمل و نقل عمومی در مقابل استفاده از خودرو شخصی
 ارتقای پیاده راه با ایجاد مسیرهای مناسب جهت پیاده و دوچرخه
 افزایش خدمات ارائه شده به ساکنان – افزایش دسترسی -ایجاد فرصتهای شغلی در حوزه نفوذ ایستگاه
 TOD راه حلی جهت کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی های محیطی
 توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی از طریق سازماندهی رشد در سطح منطقه ای برای هدایت توسعه به سمت
تراکم باال وحمایت از حمل و نقل عمومی – حمایت از پیاده روی ،دوچرخه سواری و حمل و نقل عمومی
 ایجاد سرزندگی در شهر و حومه آنها
 ایجاد مرکزیت در شهرها از طریق TOD
 واگرایی توسعه در جهات خطوط راه اهن به جای همگرایی و تمرکزگرایی در درون شهرها
 ترکیبی از کاربری ها و اتصال شبکه به سیستم حمل و نقل ویژه اتوبوس و...
... 

مراجع
 .1معاونت معماری وشهرسازی شهرداری تهران( .)1302طرح بررسی مسائل توسعه شهری مناطق تهران ،گزارش تلفیقی
مطالعات حمل ونقل ترافیک
 .2بحرینی ،سید حسین" 1333،طراحی شهری برای قرن شهری ،مکانسازی برای مردم" ،دانشگاه تهران.
 .3بهزادفر,مصطفی وذبیحی ،مریم (.)1331راهنمای برنامه های حوزه های شهری درچهارچوب توسعه مبتنی برحمل ونقل
عمومی ،فصلنامه علمی ـ پژوهشی باغ نظر،مرکز پژوهشی هنرمعماری وشهرسازی نظر ،شمار،10سال هشتم،صص 40-33
 .4علی الحسابی مهران ،مرادی،سلمان(.)1303تبیین مفهوم توسعه مبتنی برحمل ونقل عمومی ومعیارهای تعیین
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