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چکیده
ایستگاهها در شبکه حملونقل همگانی ،به عنوان یکی از زیرساختهای مهم توسعه شهری محسوب میشوند.
زیرساختی که وظیفه انتقال و توزیع مسافرین را در باالترین سطح از راحتی ،امنیت و آسایش بر عهده دارد .با توجه به
انعطاف کمتر زیرساختهای ریلی ،هزینه های زیاد و طوالنی بودن فرآیند تهیه طرح ،احداث و بهرهبرداری از ایستگاههای
ریلی  ،این فرآیند را به پروژههایی میان مدت و یا بلندمدت تبدیل کرده است .بر این اساس ،کامال مشهود است که
ایستگاههای مسافری حملونقل ریلی انبوهبر ،می بایست به عنوان یک زیرساخت پرهزینه و باارزش ،در تعامل با سایر
زیرساختهای یک شهر ،از جمله سیستمهای حملونقل درون شهری و بصورت چندوجهی مکانیابی و طراحی گردند.
مکانیابی بهینه ایستگاه مسافری راهآهن از میان گزینههای موجود در شهر همدان ،هدفی است که در این پژوهش
دنبال خواهد شد .روش پژوهش برای دستیابی به مکان بهینه بدین شکل است که ابتدا به شناخت کلی از ویژگیهای
شهری و حملونقلی شهر همدان به عنوان نمونهی موردی پرداخته خواهد شد .سپس بر مبنای معیارهای مکانیابی
ایستگاه مسافری راه آهن ،چندین مکان مناسب برای ایجاد ایستگاه مسافری پیشنهاد و در نهایت با استفاده از تکنیک
تحلیل پوششی دادهها ( ،)DEAکارایی گزینههای پیشنهادی محاسبه و مکان بهینه از میان گزینهها انتخاب خواهد شد.

واژههای کلیدی:

مکانیابی ،ایستگاه راهآهن ،شهر همدان ،تحلیل پوششی دادههاDEA ،
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 -1مقدمه
در شهرسازی امروز ،توسعه شهر و حملونقل نمیتواند مستقل از یکدیگر تحقق یابد .از این رو ارتباط تنگاتنگ و
انکارناپذیری با یکدیگر و با معیارهای کیفی شهر ،سیاستگذاریها و نیز اقتصاد شهری دارد .صنعت حملونقل یکی از عناصر
اصلی در توسعه اقتصادی هر کشور به شمار میرود و از مهمترین زیرساختهای هر جامعه محسوب میشود .حملونقل ریلی
به دلیل مزایای بسیاری همچون ایمنی ،نظم ،سرعت ،راحتی ،هزینه کمتر ،سازگاری با محیط زیست ،صرفهجویی در مصرف
انرژی و غیره به عنوان بهترین سیستم حملونقل همگانی شهری و بینشهری معرفی میگردد .در این میان ایستگاهها ،بعنوان
قلب سیستمهای حملونقل ریلی ،دارای نقش مهمی در تبادل مسافر بین این سیستم و سایر سیستمهای حملونقلی
میباشند .لذا تعیین مکان مناسب ایستگاه جزء مهمترین فاکتورهای ارزیابی سیستم ریلی محسوب میشود.

 -2ضرورت پژوهش
از آنجایی که تغییر مکان ایستگاهها به دلیل هزینههای سرمایهگذاری باال ،وسعت محوطه احداثی ایستگاه و وجود
ساختمانهای ثابت تقریباً غیر ممکن و یا بسیار دشوار است ،تعیین مکان غیراصولی آنها موجب عدم استفاده از سرمایه
گذاری انجام شده و هدر رفت زمان ،هزینه ،نیروی انسانی و نهایتا عدم کارایی سیستم حملونقل ریلی میگردد .بنابراین توجه
به اهداف اصلی در تعیین مکان مناسب ایستگاه نظیر جذب حداکثر مسافر ،سرویسدهی به مناطق پر فعالیت اصلی شهر،
تعامل با کلیه طرق حملونقلی ،کاهش هزینههای سرمایهگذاری و بهرهبرداری ،حداقل نمودن زمان سفر و حداکثر نمودن سطح
پوشش ایستگاهها بسیار حائز اهمیت است.

 -3اهداف پژوهش
بعد از مشخص شدن اهمیت و ضرورت مکانیابی ایستگاهها بصورت اصولی و بر اساس اطالعات شهری ،زیست محیطی،
اقتصادی وغیره ،مهمترین اهداف مکانیابی ایستگاههای مسافری را میتوان به شرح ذیل بیان نمود:


جذب حداکثر مسافر



سرویسدهی به مناطق پر فعالیت اصلی شهر



تعامل با سایر گونههای حملونقلی



کاهش هزینههای سرمایهگذاری و بهرهبرداری



حداقل نمودن زمان سفر

 حداکثر نمودن سطح پوشش ایستگاهها
بر اساس اهداف پژوهش ،در ادامه به بررسی معیارها و شاخصهای پژوهش برای مکانیابی ایستگاه مسافری راهآهن شهر
همدان پرداخته خواهد شد.

 -4معیارهای مکانیابی ایستگاههای مسافری راهآهن
مکانیابی ایستگاههای مسافری راهآهن میبایست با اهدافی همچون جذب مسافر بیشتر ،سرویس دهی به مناطق فعال
جمعیتی و مشاغل در شهر ،تعامل با سایر گونههای حملونقل همگانی ،کاهش هزینهها ،افزایش بازدهی و غیره صورت گیرد .بر
این اساس نیاز به تبیین و تعریف معیارهای چندجانبه در مکانیابی بهینه ایستگاههای مسافری ضروری بنظر میرسد.
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مهاجری و امین ( ،) 2212چهار معیار امکان اتصال به شبکه ریلی ،خدمات رسانی بهینه به مسافرین ،مطلوبیت شهری و
معماری و معیار اقتصادی را به عنوان عوامل تاثیرگذار در مکانیابی ایستگاههای راهآهن برشمرده است .هورنر و گروبسیک
( ،)2221در مقاله خود با عنوان جانمایی ترمینالهای ریلی بر مبنای اطالعات  ،GISمبنای مکانیابی و انتخاب گزینههای اولیه
خود را حداکثر دسترس پذیری شهری و مکانیابی در نزدیکی معابر با ظرفیت باال دانسته اند .همچنین عمده ایستگاههای راه-
آهن اروپا به گونهای مکانیابی شدهاند که به خوبی با سایر سرویسهای حملونقل همگانی (از جمله تراموا ،خطوط اتوبوس و
سایر خطوط ریلی) در تعامل هستند .عالوه بر این ،در کنار ایستگاهها مراکز تاکسی ،ادارات توریست ،شرکتهای اجاره دوچرخه
و اتومبیل جانمایی شدهاند .همانطور که مشاهد میشود ،عوامل مختلفی در مکانیابی ایستگاههای راهآهن تاثیرگذار هستند .در
این راستا ،بر اساس شناخت شهر همدان ،ویژگیها و محدودیتهای موجود ،معیارهای مکانیابی ایستگاههای راهآهن بهشکل
ذیل قابل دستهبندی هستند:


معیار کالبدی -فضایی



معیار حملونقل و دسترسی



معیار اقتصادی

 معیار زیستمحیطی
در ادامه به تفصیل هرکدام از معیارها توضیح داده شده و شاخصهای متناظر آنها تبیین خواهد شد.
 -1-4معیار کالبدی-فضایی
توازن و یکپارچگی میان برنامهریزی کاربری زمین و حملونقل همگانی یکی از اصول مهم برنامهریزی شهری است که در
رویکردهای مختلفی همچون توسعه حملونقل همگانی محور ،رشد هوشمند ،نوشهرگرایی و غیره به چشم میخورد .این معیار
بطور کلی به یکپارچگی ساختاری حملونقل همگانی و زیرساختهای فضایی-کالبدی شهر منجر میشود .شاخصهای کالبدی-
فضایی مطروحه در این پژوهش که متناسب با نمونه موردی تعیین شدهاند ،عبارتند از :انطباق بر سازمان فضایی و قابلیت
دسترسی به عناصر شاخص و با هویت شهر ،مطلوبیت و سازگاری کاربریها با ماهیت مکانیابی ایستگاه راهآهن و در نهایت
فراهم بودن شرایط و وجود زمینهها برای توسعه حملونقل همگانی محور 1در ادامه به بررسی شاخصهای پژوهش پرداخته
میشود.
 -1-1-4انطباق بر سازمان فضایی و قابلیت دسترسی به عناصر شاخص و با هویت شهر
استخوانبندی شهر مجموعهای است مرکب از یک ستون فقرات و شبکهای به هم پیوسته از کاربریها و عناصر مختلف و
متنوع شهری که شهر را در کلیت آن انسجام میبخشد و تار و پودش در همه گستره شهر تا انتهایی ترین اجزای آن یعنی
محلههای مسکونی امتداد مییابد .این مجموعه ،شالوده سازمان فضایی-کالبدی شهر بوده و مبیّن خصوصیات کلی شهر است و
سایر ساختمانها در شهر همانند پرکنندهها ،مابین بخشهای اصلی این شبکه را میپوشانند (حبیبی .)11 :1331 ،استخوان
بندی شهر ،محدودهای است که محورها ،تودهها ،فضاها و فعالیتهای شهر بصورت عمده در یک راستا توسعه یافتهاند .استخوان-
بندی اصلی شهر عرصه ای است وسیع که در آن بسیاری از عناصر و فعالیتهای شهری جای میگیرد و در نظم بخشیدن به
روابط دسته جمعی ساکنان در مقیاس شهر نقش مهمی ایفـا میکنـد (حبیبی .)11 :1331 ،مشخصات استخوانبندی و
سازمانفضایی در قالب سه گروه اصلی ذیل قابل دستهبندی میباشد:


مشخصات کالبدی (عناصر کالبدی ،موقعیت شهری ،ساختار و بافت شهری ،دسترسیها و)...



مشخصات عملکردی و فعالیتها (اجزای عملکردی ،ترکیب و همجواری آنها)



مشخصات فضایی و بصری (شبکه نمادین)

TOD
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ایستگاههای حمل ونقل همگانی با توجه به عملکرد ویژه خود و تداوم آن در دوره زمانی طوالنی ،به عنوان یکی از عناصر
کالبدی و فعالیتی ویژه در شهر بشمار میروند که میتواند در شرایط خاص بصورت نمادین نیز عمل نماید .بنابراین
ایستگاههای ریلی عالوه بر نقش اساسی در توزیع سفرهای درونشهری و بینشهری ،به عنوان یک زیرساخت حیاتی در شهر

معرفی میگردند.
از سوی دیگر ،با توجه به اینکه عمده بارگزاریهای کالبدی و فعالیتی میبایست تحت تاثیر سازمان فضایی و
تخوانبندی شهر شکل گیرند ،یکپارچگی ایستگاههای حملونقل همگانی با سازمان فضایی و عناصر شاخص و باهویت شهر،

اس
میتواند کارایی ،ظرفیت و مزیت ایستگاههای حملونقل ریلی را به مقدار قابل قبولی افزایش داده و یکپارچگی حملونقل
همگانی و کاربری زمین را منجر شود.
با توجه به اینکه یکی از مولفه های کلیدی سازمان فضایی شهر ،عناصر شاخص فعالیتی و هویت بخش شهر میباشند؛
مکانیابی ایستگاههای راهآهن می بایست با توجه به موقعیت این عناصر و در راستای یکپارچگی در خدمات رسانی به عناصر و
ساختارهای مذکور صورت گیرد.
 -2-1-4مطلوبیت و سازگاری کاربریهای پیرامونی
در جریان مکانیابی ایستگاههای راهآهن در شهر ،مناطقی که ایستگاهها در آن واقع میشوند ،به دلیل دسترسی سریع به
سیستم حملونقل انبوه بر ،عمدتا بصورت فزایندهای رشد پیدا کرده و تراکم محلی و منطقهای نیز به تبعیت از آن متحول و به
رشـد عمـودی و بلنـد مرتبـه سـازی منجر خواهد شد .اطراف ایستگاهها به تدریج تغییر ماهیت داده و تشدید نقـل و انتقـال
مسـافر  ،مراکـز جدیـد اقتصاد منطقهای ) (CBDو جذب و توزیع سفر را شکل میدهند .بدلیل اهمیت موضوع و تجارب
جهانی در زمینه مکانیابی عناصر جدید ،رعایت اصول همجواری ،ظرفیت و مطلوبیت ،میتواند توسعه ناموزون و پراکنده شهری
را ارتقاء داده و کاربریهای موجود شهری در محله و منطقه را متناسب و همگون سازد .در جدول ذیل ،ماتریس چهارگانهای
(جدول  )1برای ارزیابی میزان سازگاری ،مطلوبیت ،ظرفیت و وابستگی نمایش داده شده است.
جدول  .1ارزیابی کیفی کاربریها
حاالت کاربریها
نسبت به هم

ویژگیهای قابل
بررسی در ماتریس

سازگاری کاربریهای
مختلف همجوار با
یکدیگر

کامال سازگار
نسبتا سازگار
بی تفاوت
نسبتا ناسازگار
کامال ناسازگار

اندازه و ابعاد زمین ،شیب ،شبکه ارتباطی،
تأسیسات و تجهیزات ،کاربریهای وابسته ،کیفیت
هوا ،صدا ،نور ،بو ،دید و منظر

سازگاری بین کاربری و
محل استقرار

کامال مطلوب
نسبتا مطلوب
نسبتا نامطلوب
کامال نامطلوب

اندازه و ابعاد زمین ،موقعیت ،شیب ،خصوصیات
فیزیکی زمین ،شبکه ارتباطی ،تأسیسات و
تجهیزات ،کاربریهای وابسته ،کیفیت هوا ،صدا،نور،
بو ،کاربریهای همجوار

سازگاری کاربری با
ظرفیت و مقیاس
عملکردی

کامال مناسب
نسبتا مناسب
نسبتا نامناسب
کامال نامناسب

انطباق نوع فعالیت با سطح تقسیمات کالبدی
(محلی ،ناحیهای ،منطقهای ،شهری و فراشهری)

وابستگی کاربریهای
مختلف به یکدیگر و
لزوم همجواری آنها

کامال وابسته
نسبتا وابسته
نسبتا غیروابسته
کامال غیروابسته

میزان وابستگی عملکردها و کاربریهای همجوار به
یکدیگر نظیر وابستگی کاربری مسکونی به
کاربریهای آموزشی و تجاری

نوع تعریف ماتریس
ماتریس سازگاری
ماتریس مطلوبیت ماتریس ظرفیت
ماتریس وابستگی
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با درنظر گرفتن اصول چهارگانه سازگاری ،مطلوبیت ،ظرفیت و وابستگی ،سازمان فضـایی وکالبـدی شـهر میتواند تحـت
تـأثیر راهانـدازی ایستگاه راه آهن به عنوان یک عنصر شهری جدید و کارآمد ،متحـول شده و نظـام شهرسازی چند هستهای،
بصورت مطلوبتر در شهر ایجاد و گسترش یابد.
 -3-1-4وجود زمینهها برای توسعه مبتنی بر حملونقل همگانی
ایده توسعه حملونقل همگانی محور 2در سطح خرد با ارائه راهکارهای طراحی شهری زمینه محور ،بر گسترش اجتماعات
محلی و باهمستانهای زیستپذیر تأکید میکند (رفیعیان و دیگران .)53 :1332 ،باهمستانهایی پویا ،کـارا ،سرزنده و مشوق
تعامالت اجتماعی که گسترش آنها از اهداف و انگارههای پایداری در طراحی شهری است.
امروزه ایستگاههای راهآهن با توجه به جابجایی حجم باالیی از مسافر و پتانسیلهای فضایی و جمعیتی موجود ،در بسیاری
از شهرهای جهان ،به عنوان ترکیبی از عملکردها و فضاهای شهری پویا ،منعطف و چندوجهی شناخته میشوند که عالوه بر
جابجایی مسافر ،بسیاری از عملکردهای خدماتی شهر را نیز پوشش داده و از سطح محلی تا شهری و منطقه ای خدمات رسانی
میکنند.
دکتر بحرینی ،فضاهای شهری را اینگونه تعریف میکند« :فضای شهری به مفهوم صحنه ایست که فعالیتهای عمومی
زندگی شهری در آنها به وقوع میپیوندند .خیابانها ،میدانها و پارکهای یک شهر فعالیتهای انسانی را شکل میدهند( ».بحرینی:
 .)313: 1313بعضی از تعاریف نیز فضایی را که دارای تعامالت اجتماعی باشد ،فضای شهری میدانند؛ به طوری که سه
شاخصه ی باز بودن فضا ،عمومی بودن فضا و برقراری تعامالت اجتماعی در فضا را سه شاخص ضروری و توأمان فضای شهری
معرفی میکنند (پاکزاد.)1314 ،
هر فضای شهری که در اطراف ما وجود دارد استفاده و عملکردهای خاص خود را دارا میباشد .برخی فضاها در این میان،
از جمله ایستگاههای حمل ونقل ،میتوانند استفادههای گوناگونی را دارا باشند و نیازهای متعددی از شهروندان را تامین نمایند.
فضاهایی که بتوان عالوه بر عملکرد اصلی خود ،نیازها و خدمات متنوعی را تامین کنند ،به عنوان فضاهای چند عملکردی
شناخته میشوند .این عامل بر انعطاف فضایی ،حس رضایت ،امنیت و در نتیجه افزایش استفاده مردم از این چنین فضاهایی
تاثیر میگذارد.
بنابر تعاریف فوق و تجارب جهانی موجود ،میتوان ایستگاههای راهآهن را عالوه بر نقش حملونقل و جابجایی مسافر ،به
عنوان فرصتی برای ایجاد فضاهای انسان محور با تعامالت اجتماعی باال شناخت .بنابراین ،قابلیت توسعه چندعملکردی در
محدودههای ایستگاهی و ارائه خدمات متنوع شهری و محلی ،عالوه بر نقش جابجایی مسافر در ایستگاههای راهآهن ،از جمله
مسائلی است که در انتخاب مکان بهینه برای ایستگاه مسافری ،میبایست مدنظر قرار گیرد.
 -2-4معیار حملونقل و دسترسی
یکی از مهمترین مواردی که در جذب مسافر در سیستمهای ریلی سریع تاثیرگذار است ،تعامل آن با سایر گونههای
حملونقلی میباشد .به نوعی یکپارچگی میان حملونقل ریلی و سایر گونههای مختلف حملونقل میتواند ظرفیت و کیفیت
حملونقل ریلی را بهصورت فزایندهای افزایش دهد .در واقع راهبرد حملونقل یکپارچه یکی از راهبردهای حملونقل پایدار
است که با هدف کاهش ناهماهنگی و تفرقهای موجود در نظام مدیریت خدمات حملونقلی پیشنهاد شده است .در واقع هدف
از یکپارچهسازی دستیابی به سیستم کاراتر و پایدارتر است .بکارگیری سیستمهای حملونقل ترکیبی مسافران را قادر خواهد
ساخت تا عالوه بر تعیین مسیر مربوطه ،میزان توقف خود در ایستگاههای میانی را تعیین یا در ایستگاههای مورد نظر قادر به
تغییر روش جابجایی از قطار به سایر شیوههای جابجایی باشند .این امر سبب میشود تا با این تامین سفرهای پیوسته با حداقل
تاخیر ممکن ،افزایش و بهبودی در سفرهای انجام شده صورت پذیرد .بنابراین یکی دیگر از اصولی که در مکانیابی ایستگاههای
مسافری راهآهن میبایست مورد توجه قرار گیرد ،ایجاد حداکثر یکپارچگی و تعامل با سایر گونههای حملونقل است .این کار
اولین سطح و مشخصترین تعریف یکپارچگی است که در دو سطح حملونقل درونشهری و برونشهری قابل طرح خواهد بود.
TOD
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 -1-2-4یکپارچگی حملونقل درونشهری
در خصوص حملونقل درونشهری ،یکپارچهسازی زیرساختهای عمومی و خصوصی راهکاری برای افزایش سهم
حملونقل عمومی است و به خصوص امکان دسترسی از مناطق با پوشش کم حملونقل عمومی به مناطق مرکزی شهر (با
محدودیتهای ترافیکی) را فراهم میآورد.
 -2-2-4یکپارچگی حملونقل برونشهری
در خصوص حملونقل برونشهری ،یکپارچهسازی زیرساختهای حملونقلی مختلف اعم از جادهای ،ریلی ،هوایی و در
موارد خاص دریایی ،سفر آسان بین مدهای مختلف را به دلیل نزدیکی فیزیکی و برنامه زمانی یکپارچه ممکن می سازد و
موجبات سهولت دسترسی مسافران را فراهم میآورد .در این موارد میتوان از مدهای حملونقلی با انعطاف کمتر (مانند ریلی،
هوایی و دریایی) در قسمتی از سفر با طول بیشتر و برای قسمتهای کوتاه سفر از جاده که دارای انعطاف بیشتریست ،استفاده
نمود.
 -3-2-4دسترسی به شبکه معابر با ظرفیت مطلوب
پارامتر دسترسی در مکانیابی ایستگاههای راه آهن از مهمترین پارامترهای مورد بحث خواهد بود .مسیرهای منتهی به
ایستگاه نقش مهمی در تعیین محل ایستگاه دارند .خیابانهای پرتردد و کمعرض به دلیل مشکالت ترافیکی و ازدحام خودروها،
قطعا مسافران با مقصد ایستگاه را با مشکالت فراوان روبرو خواهند نمود .بنابراین مسیرهای مجاور آن باید ظرفیت این بار
ترافیکی را داشته باشند.
 -4-2-4شرایط مطلوب دسترسی به حملونقل غیرموتوری
پیادهروی مهمترین و قدیمی ترین شبکه ارتباطی است و از آن جهت دارای اهمیت است که در مقیاس حرکت انسانی قرار
دارد .دوچرخهسواری نیز یکی از سیستم های حملونقل سازگار با اهداف توسعه پایدار است که میتواند به عنوان جزئی از یک
زنجیره حمل ونقلی دیده شود که در سطوح محلهها و یا بخشی از شهر مورد استفاده قرار گیرد .این سیستمها فاقد هر گونه
آثار سوء بر محیط زیست هستند ،سالمتی افراد جامعه را در دراز مدت تضمین مینمایند ،انرژی مورد نیاز مستقیما توسط فرد
تأمین میشود ،به عالوه اینکه این روشها کامال اقتصادی بوده و هزینهای کمتر از حملونقل عمومی دربردارد .از مهمترین
مالحظاتی که میبایست به آنها توجه شود ،میتوان به ایجاد کاربریهای مختلط برای ایجاد مبدا و مقصدهای نزدیکتر به هم،
طراحی مسیرهای متناسب با شرایط جوی و امن نسبت به خطرات وسایل موتوری ،ارایه امکانات مورد نیاز و غیره اشاره نمود.
در حال حاضر اهمیت پیادهروی و دوچرخهسواری در برخی کشورها بهخصوص کشورهای توسعهیافته و برخی کشورهای
آسیایی شناخته شده و آن را در صدر برنامههای توسعه حملونقل شهری خویش قرار دادهاند.
 -3-4معیار اقتصادی
یکی از شاخصهای مهم در کلیه مطالعات امکانسنجی و انتخاب گزینه برتر ،ارزیابی اقتصادی آنهاست .هر پروژه ،صرفنظر
از نوع و اندازه بایستی صرفه اقتصادی داشته باشد .وجاهت اقتصادی یک پروژه حصول اطمینان از سودمندی سرمایهگذاری آن
بوده و موجبات پایداری و ماندگاری آن را فراهم میسازد .در خصوص انتخاب بهترین مکان برای احداث ایستگاه مسافری درون
شاخصهای هزینه و درآمد مدنظر میباشد .مجموع کل هزینه اولیه با احتساب مواردی شامل هزینه ساخت

محدوده شهری،
مسیر ،هزینه تملک اراضی ،هزینه الزم برای اخذ مجوزهای الزم از شهرداری و هزینه ساخت ایستگاه و زیربنای  TODموردنیاز
(تجاری ،ایستگاه ،سالنهای انتظار ،پارکینگ و محوطهسازیها) برآورد شده است .همچنین مجموع کل درآمد اولیه از فروش
زیربناهای تجاری محاسبه شده و با فرض گرفتن مقادیر نرخ تورم ،نرخ تنزیل ،طول مدت ساخت و طول مدت فروش ارزیابی
اقتصادی گزینهها صورت گرفته است.
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 -4-4معیار زیست محیطی
بررسی مراحل رشد و توسعه فضایی شهرهای جهان از گذشته تا به امروز نشان میدهد که تغییرات فناوری قرن اخیر
بخصوص تکنولوژی حمل ونقل ،باعث رشد سریع فیزیکی این شهرها و تبدیل شهرها از فرم ارگانیک به گسترده شده است .به
همین دلیل در سالهای اخیر شاهد واکنشی به پراکندگی شهری در شکل طرح رشد هوشمند بوده ایم .تالشهایی برای محدود
کردن رشد شهری یا تغییر شکل آن به شکلی پایدارتر که سه ویژگی ذیل را تامین نماید:


حفظ فضای باز و ایجاد توسعه شهری که از نظر زیباشناختی جذابتر باشد



کاهش هزینههای خدمات عمومی

 کاهش وابستگی به خودرو شخصی که باعث به وجود آمدن پراکنش شهری شده است (بنتو و
همکاران،2224،ص.)211
تمامی شاخصهایی که در باال ذکر شد ،باعث میشود تا با کاهش آلودگیها ،افزایش استفاده از انرژیهای پاک و کاهش
مصرف سوختهای فسیلی ،سکونتگاهها به سمت پایداری زیست محیطی حرکت نمایند.

 -5شناخت نمونه موردی؛ شهر همدان
همدان یکی از شهرهای ایران در منطقه غربی و کوهستانی ایران و مرکز شهرستان و استان همدان است .این شهر در
دامنه کوه الوند و در بلندای  1341متری از سطح دریا واقع شده است و از شهرهای سردسیر ایران به شمار میآید .همدان
قدیمیترین شهر ایران و از کهنترین شهرهای جهان است .در سال  1315مجلس شورای اسالمی در مصوبهای همدان را
«پایتخت تاریخ و تمدن ایران» اعالم کرد .همچنین همدان اولین پایتخت نخستین شاهنشاهی ایران« ،مادها» بودهاست.
 -1-5موقعیت شهر همدان در ارتباط با شبکه سراسری ریلی کشور
طـرح راهآهن تهران – همدان – سنندج به طول  412کیلومتر ،بصورت یک خطه ،باسرعت طرح  112km/hبرای مسافری
و  122km/hبرای باری طراحی گردیده است( .مسیر تهران -همدان به طول  212کیلومتر و مسیر همدان -سنندج به
طول 152کیلومتر) .این طرح در مسیر خود از شهرهای تهران ،رباط کریم ،ساوه ،فامنین ،همدان ،بهار ،قروه و سنندج عبور
مینماید (شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور )1335 ،و با هدف اتصال مناطق غربی کشور به شبکه راهآهن سراسری
طراحی شده است (شکل .)1

شکل  .1موقعیت خطوط ریلی در غرب کشور

 -2-5تقسیمات کالبدی شهر
شهر همدان طبق سرشماری سال  1332مرکز آمار ایران ،از جمعیت  541331نفری برخوردار میباشد .این جمعیت در
وسعت  1215هکتاری شهری همدان سکنا گزیده اند .به این ترتیب تراکم جمعیتی شهر همدان حدود  13نفر در هکتار می-
باشد .در تقسیمات کالبدی شهر همدان ،این شهر بصورت قطاعهای یک دایره از میدان مرکزی شهر به چهار منطقه تقسیم
شده است .در تصویر ذیل (شکل  )2تقسیمات کالبدی شهر همدان نمایش داده شده است:
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شکل .2نقشه تقسیمات کالبدی شهر همدان

 -3-5استخوان بندی شهر
شهر همدان بر روش طراحی شهرهای دایرهای یا متحدالمرکز استوار است که در اصطالح شهری به این گونه شهرها سبک
باروک گفته میشود .میدان مرکزی همدان در حکم همان نقطه مرکزی دایرهاست .بنای این میدان در سال  1323خورشیدی
آغاز و از اوایل  1311مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاست .شعاع میدان مرکزی همدان  12متر است .عمده عناصر تاریخی شهر
همدان که بر ساختاردهی کالبد شهر تاثیر بسزایی دارند ،در اطراف این میدان واقع شده اند .در تصویر ذیل (شکل  )3نقشه
میدان مرکزی و موقعیت عناصر و ابنیه تاریخی شهر نمایش داده شده است.

شکل  .3پهنهها و عناصر تاریخی شهر همدان (مهندسین مشاور مرجان)1351 ،
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در فاصلههای دورتر از محیط این میدان بلوارها و خیابانها با شعاع بزرگتر قرار دارند که در حال حاضر به علت توسعه
شهر در برخی از جهتهای شهر تا دایره سوم هم رسیدهاست .به این دایرهها در اصطالح خیابانهای کمربندی گفته میشود1 .
خیابان اصلی شهر به نامهای باباطاهر ،اکباتان ،شهدا ،تختی ،بوعلی و شریعتی ،به میدان مرکزی همدان وصل شدهاند ،که
استخوانبندی اصلی شهر را شکل میدهند .خیابانهای  1گانه و عناصر تاریخی شهر همدان ،ساختار کالبدی -فضایی و بصری
شهر همدان را شکل داده و در تداوم آنها محالت و مناطق جدید شهری شکل میگیرند .در نقشه ذیل (شکل  ،)4عناصر شکل
دهنده به استخوانبندی شهر نمایش داده شده است:

شکل  .4عناصر شاخص شهر همدان (ماخذ :نگارندگان)

همانطور که در نقشه فوق مالحظه میکنید مهمترین کاربریهای حملونقلی در شهر عبارتند از:




پایانه بزرگ مسافربری شهر همدان که در میدان عاشورا واقع شده است .این پایانه دارای مساحتی معادل
 242،222متر مربع بوده و سرویسدهی آن به تمام نقاط کشور (درون استانی و برون استانی) میباشد.
پایانه سفیدآبی که در بلوار بدیع الزمان همدانی واقع شده و دارای مساحتی معادل  14133متر مربع میباشد.
سرویسدهی این پایانه درون استانی بوده و روزانه  1تا  12هزار نفر مسافر از این پایانه جابجا میشوند.
فرودگاه شهر همدان که در فاصله حدوداً  5کیلومتری از میدان عاشورا و در شمال شهر قرار دارد.

 -4-5کاربری اراضی شهر
مطالعات کاربری زمین در جهت شناخت شهر و آشنایی با چگونگی پراکندگی فعالیتهای شهری استوار می باشد .در
مطالعات کاربری زمین ،وضع موجود پراکندگی انواع فعالیتهای شهری مانند مسکونی  ،بهداشتی  ،آموزشی راهها و معابر به
نمایش کشیده میشود .در نقشه ذیل (شکل  )5کاربری اراضی در شهر همدان نمایش داده شده است:

3

شمال
شکل .5کاربری زمین وضع موجود شهر همدان

همانطور که در نقشه فوق نمایش داده شده است ،عمده کاربریهای غیرمسکونی و فعالیتی در راستای استخوان بندی
شعاعی شهر کشیده شدهاند ،که این موضوع نشان از نقش پررنگ خطوط حملونقل و دسترسی در ساختار دهی به کالبد و
فضاها در شهر همدان دارد.
 -5-5خطوط حملونقل همگانی انبوهبر شهر
خطوط حملونقل همگانی انبوهبر شهر همدان شامل خطوط اتوبوسرانی تندرو می باشد که به صورت سه کریدور در قالب
مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک همدان پیشنهاد و تصویب شده است .این کریدورها در شکل  1نشان داده شده است.

شکل  .6خطوط مصوب  BRTشهر همدان (مهندسین مشاور مترا)1333 ،
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 -6مکانیابی ایستگاه جدید راهآهن مسافری شهر همدان
با توجه به اینکه راهآهن به عنوان یک مد حملونقل همگانی انبوهبر و یک زیرساخت اساسی ،نقش اساسی در توسعه
شهرها بر عهده دارد ،ضرورت ارتباط و همپیوندی ایستگاههای راهآهن با مراکز شهری اجتناب ناپذیر است .در راستای طراحی
مسیر ریلی غرب کشور از مسیر تهران -همدان -سنندج ،ابتدا مکانیابی ایستگاه شهر همدان در خارج از محدوده شهری با
فاصله ای بیش از  12کیلومتر از مرکز شهر صورت گرفت .در شکل  3موقعیت ایستگاه اولیه نمایش داده شده است.
همانطور که در این شکل مالحظه میکنید ،ای ستگاه اولیه در موقعیت بسیار دور از شهر اصلی واقع شده است .با توجه به
اینکه مکانیابی ایستگاههای مسافری راهآهن می بایست بصورت تعاملی با شهر صورت گیرد ،ایستگاه اولیه از این مزیت برخوردار
نمیباشد و نمیتواند به مسافرین شهر سرویس دهی مناسبی داشته باشد .در این خصوص ،با هدف ارائه سرویس مسافری
کارآمد ،ضروری است که مکانیابی ایستگاه در داخل محدوده شهری و در تبادل با سایر گونههای حملونقل و همچنین رعایت
اصول سازگاری و همجواری شهری صورت گیرد.
همدان -سنندج
تهران -همدان

ایستگاه اولیه

همدان -مالیر

شکل  .7موقعیت ایستگاه اولیه شهر همدان

با درنظرگیری اهداف مذکور ،مبادرت به مکانیابی ایستگاه مسافری جدید در نزدیکی شهر گردیده است که اوال از شاخص-
های کالبدی-فضایی مناسبی برخوردار باشد ،ثانیا ارتباطات با شبکه حملونقل شهر برقرار شود ،ثالثا از لحاظ اقتصادی سرمایه-
گذاری صورت گرفته بازگشت پذیر باشد و رابعا بیشترین سازگاری را با محیط زیست داشته باشد .شایان ذکر است که ،فرض
پژوهش ،استفاده از ایستگاه فعلی همدان بعنوان ایستگاه باری میباشد.
 -1-6معرفی گزینهها
به منظور مکانیابی موقعیت ایستگاه جدید مسافری همدان ،تعداد  3گزینه که گزینه اول تا گزینه سوم نامگذاری شده
است ،به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفتهاند .گزینههای مورد مطالعه بطور خالصه در جدول  2تشریح شدهاند.
 .1طول مسیر راهآهن از ایستگاه قبلی حدود  11/3کیلومتر است و موقعیت ایستگاه مسـافری همـدان بطـول 152
متر وعرض  122متر در جنب اداره راه و شهرسازی استان همدان جانمایی شده است.
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 .2طول مسیر ر اهآهن از ایستگاه قبلی حدود  11/3کیلومتر است .گزینه دوم همانند گزینه اول تا کیلومتر 11+222
جنب اداره راه و شهرسازی استان همدان بوده و در ادامه در راستای بلوار عبور کرده و در نهایت موقعیت ایستگاه
مسافری همدان بطول  152متر و عرض  122متر در مجاورت پایانه بزرگ مسافربری شهر جانمایی شده است.
راهآهن از ایستگاه قبلی حدود  3/3کیلومتر است .گزینه سوم نیز تا کیلـومتر  3+222هماننـد گزینـه
 .3طول مسیر 
میباشد و در ادامه به سمت روستای شورین امتداد مییابـد و پـس از آن از بـین روسـتای شـورین و
اول و دوم 
شهرک امید پارس میگذرد و در انتها موقعیت ایستگاه مسافری همدان بطول  152متـر و عـرض  122متـر در
جنوب شهرک امید پارس جانمایی شده است.
جدول  .2معرفی گزینههای مکانیابی ایستگاه جدید راهآهن شهر همدان
گزینهها

گزینه اول

گزینه دوم

گزینه سوم

موقعیت جغرافیایی

همجواری

در مجاورت اداره راه و شهرسازی استان
همدان و بلوار بسیج

در ضلع جنوبی میدان عاشورا و در
مجاورت ترمینال مسافری

در مجاورت شهرک امید پارس

شمالی

مرکزی

شرقی

در ادامه تکنیک تحلیل پوششی دادهها تشریح و بر اساس شاخصهای پژوهش به ارزیابی گزینههای پیشنهادی برای
مکانیابی ایستگاه جدید راهآهن شهر همدان پرداخته خواهد شد.
 -2-6ارزیابی گزینهها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهها
امروزه سازمانها به طور غیر قابل پیشبینی با تکنولوژیهای جدید ،محصوالت جدید و بازارهای جدید روبهرو میشوند .با
توجه به تغییرات محیطی و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی ،لزوم بکارگیری برنامهای جامع برای مواجهه با این گونه مسائل
بیشتر از گذشته ملموس میشود .در هر زمان پژوهشهای متعددی در سازمان وجود دارد که الزم است با توجه به اهداف
سازمان و بر اساس اهمیت آنها ،مهمترین پروژه انتخاب و اولویتبندی شود .یکی از روشهایی که به سازمانها ،قابلیت انتخاب
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راهبردی پروژههای مناسب را به صورت کمی میدهد ،استفاده از تحلیل پوششی دادهها )DEA( 3است .تحلیل پوششی دادهها
یک ابزار بسیار قدرتمند جهت اندازهگیری کارایی تکنیکی نسبی میباشد که از تکنیکهای تحقیق در عملیات برای محاسبه
وزنهای اختصاص یافته به ورودیها و خروجیها استفاده میکند .در واقع به منظور تعیین نمره کارایی مقادیر واقعی ورودی و

خروجیها در وزنهای مستخرج شده توسط مدل ضرب میشود.

در سالهای اخیر کاربردهای مختلفی از تحلیل پوششی دادهها برای ارزیابی عملکرد انواع مختلف فعالیتها در تعداد وسیع
و محتواهای مختلف استفاده شده است .یکی از علل کاربرد وسیع روشهای  ،DEAبکارگیری آسان آن برای موقعیتهای
پیچیده و فعالیتهایی است که با چندین ورودی و چندین خروجی هستند .علم  DEAبه کمک مدلهای ریاضی و برنامهریزی
خطی مثالهای واقعی را به مدل های خطی تبدیل کرده و ارزیابی خود را بر اساس همه مشاهداتی که انجام شده است ،قرار
میدهد و همین مساله باعث میشود تا دید درستی نسبت به واقعیت پیدا کرده و تصمیمگیری درستی انجام میشود.
در روشهای  DEAکارایی هر گزینه نسبت به کارایی بقیه گزینهها سنجیده می شود .بنابراین کارایی نسبی هر گزینه از
تقسیم کارایی آن گزینه به بزرگترین کارایی حاصل می شود .بنابراین کارایی نسبی گزینهها همواره کوچکتر یا مساوی یک
است.
حال چنان چه فرض کنیم گزینه تصمیم گیرنده  jام ،با صرف  ،Xjخروجی  Yjرا تولید نموده است ،کارایی نسبی برای
گزینه kام که آن را با  REkنشان میدهیم ،چنین تعریف میشود:
()1

از جمله مزایای کارایی نسبی میتوان به این مورد اشاره کرد که همواره یکی از گزینهها دارای کارایی یک است.
حال چنانچه فرض کنیم با گزینههایی روبهرو هستیم که با مصرف بردار ورودی ) ،(x1, …, xmبردار خروجی )(y1, …, ys
را تولید میکنند ،برای محاسبه کارایی چنین گزینههایی ،اگر قیمت همه خروجیها مشخص باشد و هزینه تمام ورودیها
معلوم باشد ،کارایی آن از رابطه زیر بدست میآید که در آن  urقیمت خروجی rام یعنی ) yr (r=1, …, sو  viهزینه ورودی
iام یعنی ) xi (i=1, …, mمیباشد و کارایی فوق به کارایی اقتصادی 4معروف است .اما در غیر این صورت ،یعنی زمانی که
نتوانیم ارزش مشخصی برای ورودیها و خروجیها در نظر بگیریم ،برای تعیین  uو  vها ،نیاز به استفاده از مدلهای DEA
داریم که در ادامه به ذکر آنها می پردازیم .در این حالت کارایی نسبی به صورت زیر محاسبه میشود:
()2

در واقع هنر  DEAاین است که این ارزشها را مستقل از نظر شخصی مدیر ،مشخص میکند .با انجام یک فرآیند ریاضی
مدل خطی زیر برای بدست آوردن اهمیت نسبی ورودی و خروجیها (وزنها) بدست میآید که به مدل مضربی  CCRمعروف
است.
)Data Envelopment Analyze(DEA
Economic Efficiency
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3
4

()3

s.t

د ر مساله انتخاب بهترین مکان برای ایستگاه جدید مسافری راهآهن همدان ،ابتدا با استفاده از روش دلفی نظرات
کارشناسان در خصوص هر یک از گزینهها و با توجه به شاخصهایی که در ابتدای مقاله توضیح داده شد و بطور خالصه در
جدول ذیل (جدول  )3آمده است ،اخذ و رتبهبندی اولیه هریک از گزینهها مشخص گردید.
شاخصهای مکانیابی ایستگاه جدید راهآهن شهر همدان

جدول  .3معرفی
1

انطباق بر سازمان فضایی و قابلیت دسترسی به عناصر شاخص و با هویت شهر

2

کاربریهای پیرامونی

مطلوبیت و سازگاری

3

حملونقل همگانی ()TOD

زمینهها برای توسعه مبتنی بر

وجود

4

یکپارچگی شقوق حملونقل درونشهری

5

یکپارچگی شقوق حملونقل برونشهری

1

دسترسی به شبکه معابر با ظرفیت مطلوب

3

شرایط مطلوب دسترسی به حملونقل غیرموتوری

1

سازگاری با مسائل زیستمحیطی

3

هزینه برآورد شده برای ایستگاه

12

درآمد برآورد شده از ایستگاه

در کاربرد تکنیک  DEAتشخیص شاخص ها بعنوان ورودی و خروجی مدل از اهمیت بسیار باالیی در صحت نتیجه نهایی
برخوردار است ،ازاین رو در مرحله بعدی به انتخاب شاخصهای ورودی و خروجی پرداخته شد .بطور مثال شاخص "یکپارچگی
شقوق حملونقل درونشهری" بعنوان خروجی مدل در نظر گرفته شد ،زیرا گزینهای که در این شاخص عدد باالتری را به خود
اختصاص دهد قطعا گزینه مطلوبتری خواهد بود .همچنین "شاخص هزینه برآورد شده برای ایستگاه" بعنوان ورودی مدل در
نظر گرفته شد ،زیرا گزینه ای که در این شاخص عدد کمتری را به خود اختصاص دهد ،قطعا گزینه مطلوبتری خواهد بود .در
نهایت وزن هر یک از شاخصها در محاسبه حداکثر کارایی گزینهها محاسبه و مطابق جدول  4ارائه میگردد:
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شاخصهای مکانیابی ایستگاه مابین سه گزینه پیشنهادی

جدول  .4اندازه گیری
کارایی

معیار 12

معیار 3

معیار 1

معیار 3

معیار 1

معیار 5

معیار 4

معیار 3

معیار 2

معیار 1

2333

2325

2355

2345

2333

2323

2311

223.

2345

2311

2345

گزینه 1

1

2314.

2325

233.

2323.

2333

2345.

2343.

2323.

2333.

2343.

گزینه 2

2343

2333

2315

2355

2342

2335

2333

2345

2333

2325

2343

گزینه 3

 -7نتیجه گیری
ایستگاههای راهآهن ،بعنوان قلب سیستم حملونقل ریلی ،دارای نقش مهمی در تبادل مسافر بین این سیستم و سایر
سیستمهای حملونقلی میباشند .مکانیابی ایستگاهها ،به عنوان یک زیرساخت پرهزینه و باارزش که تاثیر قابل توجهی در
کیفیت جابجایی مردم یک شهر دارد ،میبایست بگونهای صورت گیرد که عالوه بر تامین دسترسی مناسب ،سایر کیفیتهای
زندگی شهری را نیز ارتقاء دهد .بر این اساس در این پژوهش از چهار جنبه کالبدی ،حملونقل ،اقتصادی و زیستمحیطی،
معیارها و شاخصهای مکانیابی ایستگاههای راهآهن مورد بررسی قرار گرفت .بعد از شناخت نمونه موردی و استخراج گزینههای
مکانیابی ایستگاه مسافری شهر همدان ،با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهها ( ،)DEAبر اساس ده شاخص ،کارایی
گزینههای پیشنهادی محاسبه گردید و مکان بهینه از میان گزینههای موجود انتخاب شد .این فرآیند ،با توجه به شرایط
شهرهای مختلف و نوع سرویسهای حملونقلی خدماترسان ،میتواند برای مکانیابی ایستگاههای مسافری راهآهن مورد
استفاده قرار گیرد.
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