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چکیده
سازمان فضایی شهر همواره متأثر و تجلی بخش اندیشه و رفتارها و اقدامات بشری بوده است .تولید فضا در گذر زمان و بهوسیله
عوامل مختلف همراه در مکانهای مختلف و متفاوت بوده است و به قول لوفوور هر جامعهای با توجه به ویژگیها ا و خصوص تای
تمایزی و خاص فضای مخصوص به خودش را تولید میکند ،بدون تردید همواره حملونقل بهههعن او ننن یک اکرا زا ی نن ننن دگرگ ینو
کالبد ،ساختار فضایی و نیز مدیریت کاربری اراضی شهری معرفی م ممیگ در ددد ،معا رهش رب یی ییی بهههعن او ننن س رقف نوت ا ونا و رهش ت اع    
حالتهای حملونقلی کلیه رفتاریهای شهری اعم از کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی ،محیطزیستی و  ...را تحت تأثیر ق هب و هداد رار   
بیان دیگر عامل تغییر و به وجود آمدن سازمان فضایی متفاوتی در شهرها بوده و هستند ،از سوی دیگر برنامه ریزان شهری بهمنظوررر
کاهش اثرات نامطلوب حملونقل و نیز مدیریت بهینه کاربری اراضی در شهرها همواره به دنبال ارائه الگوهای نوین توسعه ش یره

لترررین الگ  قفاوت دروم ،هعسوت نیون یو ا رثک ظن ر هی       
بودهاند ،در این میان الگوی توسعه حملونقل محور ( )TODبهعنوان کام 

پردازان و برنامه ریزان میباشد .در این تحقیق سعی ب هک تسا نیا ر

ش و س یلماکت ری   
با یلیلحت شور         – توص قن نایب هب یفی شششش شششش

حملونقل بر سازمان فضایی شهر پرداخته و در آخر ضمن بیان پیامدهای اثرگذار بر شهر به مزایای توسعه شهرها با توجه به الگوووی
 TODبهعنوان الگویی جامع پرداخته میشود.

لونقل محورTOD ،
لونقل شهری ،توسعه حم 
واژگان کلیدی :سازمان فضایی ،فرم شهر ،حم 
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مقدمه
حملونقل از دیرباز مورد توجه بشر بوده و همواره بهعنوان یک مسئله حیاتی در زندگگگی بش دوب حرطم یر ه و 

با

پیشرفت علم و تکنولوژی ابزارهای پیشرفتهتری را دراختیارگرفته استتت .باا ش عنص بالقنا عور تتت تتتتی و به نآ لابند    
حاکمیت تفکر مدرنیسم و بهویژه مطرح شدن تئوری «شهر مناسب با اتومبیل شخصی» از نق ها و ش مممی ییت فض ها اای
پیاده کاسته شد و به مرور فرد پی ییاده جایگ لوا و ها وووی ییت ضف رد ار دوخ اا ااای شهررری از دس اد ت د د .از سوووی دیگ ،ر
سیاستهای منطقه بندی و تفکیک عملکردها و کاربریهای شهری در دوران شهرسازی مدرن ،باعث از دست رفتن
پویایی و حیات شهرها شد که حاصل آن وجود شه هر اایی ب قت ا سس سسسیم من قطا

،نگمه    جداایی طبق امتجا تا عع عععی از

ی مرکزززی
یکدیگر و حذف فعالیتهای متنوع از شهر بود که نتیجهای جز از میان رفتن سرزندگی و حیاتبخشششهای ی
شهرها نداشت ( ،)Abbaszadegan,2005: 40این روند در بسیاری از شهرهای دنیا سبب ب لئاسم زور و تالکشم    
یشمار و از آن میان ،تضییع امکانات و منابع طبیعی ،افول فعالیتهای مراکز شهری ،بهویژه ه مراک نس ز تت تتتی ،افزاایش
ب
تعداد تصادفات شهری ،انزوا گزینی انسان و بهطورکلی بیمار 
یهای ناشی از ماشینیزم شد ( Ghorbani&Jam kasra,
 .)2011: 60فرآیند شهری شدن جهان با شتاب زیادی در حال گسترش است که پیامدهای مشکلآفرینی را به دارد و
یباشد .اگرچه س یتحار ،تعر    و اطمیناننن
بخش عمدهای از این مسائل و مشکالت در حوزه حملونقل و ترافیک م 
بهعنوان سه مشخصه عمده یک وسیله حملونقل مناسب موردنظر بشر بوده است ولی امروز عدممم ایج یگدولآ دا    و
لطمه به محیطزیست نیز در رأس مشخصات یک سیستم حملونقل قرارگرفته که باید در طراحی آنها م ظند ررر ق ار ررر
ت.
گیرد جایگاه و نقش حملونقل در ابعاد مختلف اقتصادی ،سیاسی اجتماعی جوامع امروزی بر کسی پوش سین هدی تت تت
ی غیردولت تتی دخی ییل در اموررر
نهاا و س امزا نننهای ی
ل انجمن ن
امروزه بسیاری از بیانیههای سازمان ملل متحد و دس معلاروت ل ل
برنامهریزی شهری به دنبال ارتقای محیط زندگی از طریق گسترش حرکت افراد پیاده ،ک ککاهش آل دو گگگی ه او  ،،افزاایش
حی
لونقل عمومی و عدم نیاز به توسعههه سطح ح
بلندمرتبهسازی ،نزدیکی و در دسترس بودن خدمات شهری ،توسعه حم 
زیرساختها و خدمات شهری و عدم تخریب فضاها و کمربندهای سبز در اطراف شهرها ،با اس دافت هه از اصوللل رشددد
تیابی به شهر کامل هستند (.(Cooke & De Proprise, 2011:366
هوشمند و درنهایت دس 
مبانی نظری
 -1فضا

1

یهای فضایی ،رابطه فضا و زماننن
فضا یکی از عرصههای مطالعه انسانشناسی است .تعریف فضا ،چگونگی تقسیمبند 
و بهطورکلی تأثیر متقابل فضا و فرهنگ یکی از دغدغههای اصلی انسان شناسان فرهنگی بهخصوص در ح زو هههاایی
چون انسانشناسی شهری بوده است .(Lefebvre,1991: 42( .مکان دارای ح دوب صخشم دود ه و 

یتوانددد م زر
م مم 

یتواند یک واقعیت ذهنی باشد ،ولی مک تیهام یاراد نا   
مشخصی داشته باشد ولی فضا مرز مشخصی ندارد .فضا م 
یباشددد .در مقایسه نیا    
یباشد .فضای ذهنی مانند فضای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی  ...م 
عینی است و دارای ابعاد م 

1

. Space
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یباشددد
یباشد .مکان غالبًاًا دارای ساختار عینی بوده ،ولی فضا دارای ساختار معن یا ی م مم 
دو ،فضا غالبًاًا محیط بر مکان م 
(ذهنی) .تعلق خاطر انسانها به مکان بیشتر از فضا م 
یباشد (.)Shirani,2007:23
 -2سازمان فضایی

1

یگوی یید که رد ام رگا    
تها در فضاست .میس ،ار م مم 
منظور از سازمان فضایی ،ترتیب سازمانیافته مجموعهای از فعالی 
یتوانیم این سازمان را به چشم خود ببینیم .از چنان ارتف  یرامش دهاش ام یعا از
ارتفاع  00003پایی پرواز کنیم ،م 

  

گرهگاههای شهری و روستایی (شهرها ،شهرکها ،روستاها و غیره) خواهیم بودد .ای طاقن ن    گرههگاهههی ،به هلیسو    
طاند.
یشوند ،با یکدیگر در ارتبا 
شبکهای از خطوط ارتباطی که از گرهگاهها خارج م 
مجموعه گرهگاهها ،فعالیتهای مرتبط با آنهاا ب زا لباقتم شنک ر
یخوانیم .باید توجه داشت که لاح رد هشیمه ییاضف نامزاس 
م

قیرط    

ش کب ههههاای اتص ییاضف نامزاس ،ار لا    

ت .تول ج دازون ره د د  ،دی هر    
سا ینوگرگد تتتتتتت تتتتتتت

سرمایهگذاری تازه در کارخانه یا مزرعه ،هر نوع بهبودی در ارتباطات و سرانجام هر نوع گسترش یا کاهش در شبکه
یکند .این تغییرات ،هرچند در زمان کوتاه ملم ما ،دنتسین سو ا رد    
ترابری ،سازمان فضایی را دستخوش دگرگونی م 
لتوجهی ،سازمان فضایی هر منطقه را دچار دگرگونی اساسی م 
مدت زمان قاب 
یکنند (.)Ibid: 122
-3ساختار فضایی

2

به مجموعهای از روابط ناشی از فرم شهری و تعامالت و جریانات بین مردم ،کاال و اطالعات م مم 
یباشددد ( Rodrigue
.)& others,2006:172
یشود د.
هر منطقهای دارای ساختار فضایی مخصوص به خود است که از تصمیمهای قبلی افراد و حکومتها ناشی م 
کشورهای توسعهیافته ساختار ویژه خود ،کشورهای در حال توسعه نیز س و توافتم یراتخا
بینابینی هم ،گونه دیگری از این ساختار را به شیامن    

جنارس ا یاهروشک ،م     

یگذارنددد .کش ماک یاهرو   ًالًال توسعهههیافتههه از س یاهراتخا ی
م مم 

برخوردارند که شباهتهای بسیار با یکدیگر دارند .این وضعیت ،در مورد کشورهای در حال توسعه نیز صادق است
اگرچه ساختارها کام ًالًال یکسان نیستند ،اما شباهت بسیاری دارند و البته این اتفاقی نیست ،زی زا حطس ره ار

هعسوت     

اقتصادی – اجتماعی ،با گونه خاصی از ساختار فضایی سازگاری دارند (.(Misra,1975: 8-15
تأثیر متقابل زندگی اجتماعی مردم در محلههای پرجمعیت و پست شهر ،ممکن است رضایتبخشتر از زمانی باشد
که آن را در وضعیت جدیدی قرار دهیم .مردم در بافت قدیم شهرها ،با جود نزدیکی و تودرتو بودن منازل ،کارگاهها
و جمعیت زیاد ،امکانات بیشتری را برای دستیابی به کار دارند تا در محلههای نوساز و بازسازی شدهای که زا  آنهاا
استفاده صنعتی نم 
یگردد (.)Ibid:21
ل بر
لونقل ل
هر شهر دارای ویژگی و خصوصیات متفاوتی در زمینههای اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی بوده که اثر حمل ل
یباشد (شکل شماره یک) بهعنوان مثال شهرهای آمریک یلامش یا   
ساختار فضایی آن نیز بر همین تفاوتها استوار م 
بر اساس استفاده از خودرو شکل گرفتهاند در صورتی که سایر شهرها در سراسر دنیا بهصورت متف هجوت اب و توا    
شرایط مختص به خود توسعهیافتهاند ).) Rodrigue & others,2006:172
1

. Spatial Organization
. Spatial structure

2
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تصویر شماره ( :)1حملونقل و شکل شهری

لونقل))1TOD
-4توسعه مبتنی بر حم 

Source: Rodrigue & others,2006:172

لونقل عمومی ارائه شده است که جامعترین آنها تعریفی است که پیتر کلتورپ،
تعاریف زیادی از توسعه مبتنی بر حم 
یکند :
لونقل عمومی را این گونه تعریف م 
از رهبران جنبش نوشهرگرایی ،ارائه داده است .کلتورپ توسعه مبتنی بر حم 

ل
لونقل ل
یک محله با کاربری مختلط در یک فاصله متوسط پیادهروی  0002فوتی (یا  10دقیقهای) از یک ایس اگت هه حمل ل
عمومی یا هسته تجاری .ترکیب کاربریهای مسکونی ،خردهفروشی ،اداری ،فضاهای باز و کاربریهای عمومی در یک
ن و ش یلغا ننن در
ی س ینکا ن ن
لونقل عمومی ،دوچرخهسواری ،پیادهروی و اتومبیل را ب ار ی ی
محیط پیاده مدار ،استفاده از حم 
یکند ).)Calthorpe,1993: 78
حوزه محلی مربوط تسهیل م 
لونقل محور شامل محدودة تجاری ،محدودة مس سسکونی،
چهار عنصر اساسی در طرح کلتورپ از یک واحد توسعه حم 
فضای عمومی و نواحی جانبی است که در تصویر شماره دو به روشنی قابل تشخیص است.

لونقل محور
تصویر شماره ( :)2ایدههای کلتورپ در مورد توسعه حم 
Source: Calthorpe,2000: 5

ل عم یمو  ،،بههه
لونقل ل
ن باا حمل ل
لونقل عمومی ،ترکیبی عملکردی از کاربری زمین ن
TODبه معنای توسعه مبتنی بر حم 
ک فاص ب هل اا ااا قابلیتتت پی دا ههروی از ایس اگت هه
ط در یک ک
ی مخ لت ط ط
وسیله ایجاد محالت فشرده ،قابل پیادهروی و با ک ربرا ی ی

Transit Oriented Development

1
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ت را در کناررر یک گید ررر ق ار ررر داده و به گونهههای
ل و امدخ ت ت
حملونقل عمومی است .این نوع از توسعه افراد ،مش غا ل ل
لونقل عمومی و اتومبیل را به سفرهای ایمن ،،ک را اا
یشود که سفرهای پیاده و یا با استفاده از دوچرخه ،حم 
طراحی م 
و راحت مبدل سازد (.)CANPZD,2006,5
ی نظیررر
ت فیزیکی ی
در تعریف توسعه مبتنی بر حملونقل عمومی باید توجه داشت که عالوه بر تمرکززز بررر خصوص ای ت ت
ی
تراکم ،اختالط کاربری ،سطوح خدماترسانی سامانه حملونقل عمومی و ارتباطات خیابانننهاا ،بایددد بههه معیارهای ی
یشود د کههه شششش هد ففف
کیفی نیز توجه شود .در این رابطه توسعه مبتنی بر حملونقل عمومی ،به توسعهای اطالق م 
ی از
ی مکاننن از دی اگد هه ت مکار  ،،دسترس  ی ووو پی دا ه ه م یراد  .2 ،،ترکیببب غنی ی
کیفی را به شرح زیر دنبال کند .1 :ک یارا ی ی
ی
انتخابها برای انواع گزینههای سکونتی و امکان فعالیتهای متنوع برای همههه اقشاررر جامعه .3 ،،تحقق ارزشهای ی
ع
ی م مدر  ،،بهبودد وضع ع
ی ب ار ی ی
اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی در مکان .4 ،خلق مکان با توجه بههه اصوللل طراحی ی
لونقل
موجود ،ایجاد  .5حل تنش میان گره و مکان شامل تنش میان نقش یک ایستگاه بهعنوان یک گره در شبکه حم 
قهای و نقش آن بهعنوان یک مکان در محله (.)Dittmar & poticha, 2004: 21-31
منط 
خودرو دگرگونی شهرها
تا قبل از انقالب صنعتی ،اندازه و تناسبات عناصر شکلدهنده شهر ،بر مبنای مقیاس انسانی و الگوی جابهجاییها نیز
بر اساس حرکت ف  در پپی ییاده ب ؛دو یعن ننی او ان و هزاد فاصلههههاا را تعییین م مم 
یکردد ( (Gharib, 2005: 18ای یین ن عو
جابهجاییها ،هزاران سال تجربه شده و درواقع ،حرکت ع  ربا پپی ییاده س راتخا س اگتنوک ه ههاا را ش لک

ت.
یداده است ت
م مم 

زیباترین مراکز شهرهای متم  ند ننی ییز ش ها دددی ب  ر اای یین مدعاستتت ( .)Knoflacher & Hermann,2002: 16اس دافت هه
گسترده از اتومبیل در شهرها ،اغلب انعکاس افزایش نیاز به سفر و مسافت آن در نتیجه رشد افقی و گسترده شه هر اا و
لونقللل شه هس رد یر   
تها است) ، (Hall, 2002حمل ل
به هم خوردن نظم ساختار فضایی شهر و پراکنش فضایی فعالی 
یگردد .در بسیاری از موارد آنها مکمل یک رگید
گروه گسترده جمعی (عمومی) ،شخصی و حملونقل بار تعریف م 
بوده اما در برخی مواقع نیز این گروها بر س زا هدافتسا نازیم ر و نیمز   

تهاا ب  رگیدکی ا ر تباق    
زیرس خا ت ت

دارند

ل
لونقل ل
شهای شهرها در بخش حم 
یها و چال 
یتوان بهعنوان نگران 
( .)Rodrigue & et.al,2006: 173موارد ذیل را م 
برشمرد:
-1بحران زیستمحیطی و آلودگی هوا
لونقل عمومی و درونشهری
- 2تسهیل حم 
لونقل درونشهری
- 3سیستم روان و فنی حم 
لونقل (.)Sarrafi,2001: 156
- 4پایداری کالبدی -اقتصادی -اجتماعی حم 
یبریم .عصر اطالعات که در آن فرهنگهای متعدد با یکدیگر در رقابت بوده و
امروز در یک عصر فرا تجدد به سر م 
یکند .در گذشته پیش از صنعت ،فرهن ویش یتنس گ ه    
صرفًاًا یک شیوه فرهنگی و یا خصوصیات خاص حاکمیت نم 
چی ییک
یکه در دوره پس از صنعت ههی 
غالب تفکر بود طی عصر صنعت ،تجدد مهمترین نحوه شناخت گردید .درحال 
از فرهنگهای رقیب نظیر فرهنگ باال ،پایین ،سنتی ،انبوه ،عامیانه ،ق ریغ و یو ه یرهش نینکاس تیرثکا بناج زا 

     

صحبت نم 
یکنند ( .)Bahreini,2000: 119اما با عدم وجود کالنشهرهایی با ابعاد پلورالیس ناهج یاهروشک رد یت    
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یشود و تسلط گ ور ه ههاای
یها دیده نم 
سوم ما شاهد رقابت بین گروهها هستیم و تعادل بخشی در نظام فضایی کاربر 
فشار و یا سرمایهداران تولیدکننده خودرو حومههای شهری را گسترش داده و موجب

س امزا نننی ییابی فض یا ی هکبش    

حملونقل گشته است .در اینجا ما شاهد این مهم هستیم که فرهنگ ترافیکی ساکنین در این شهرها بیش تافلت نیرت   
یدهد .پراکندگی و توسعه گسترده منجر به ایجاد مدلهاای متف عسوت توا ه یرهش     
را در بین دیگر کشورها نشان م 
شده است ،از تراکم شهرهای اروپای مرکزی مانند مادرید ،پاریس و لندن گرفته تا روند توسعه شهرهای به تعرس    
صنعتی شده مانند سئول ،شانگهای و البته در مقابل آنها تجربه شهرهایی مانند بمبئی و الگوس کههه توس یدبلاک هع   
سریع و خارج از کنترل را دارند ).) Rodrigue & others,2006: 173
لونقل و شکل شهر
سیر تکاملی حم 
یشود .در میان ایجاد تغییرات بنی یدا
بهطورکلی روند تغییرات در حملونقل شهری منجر به تغییر در شکل شهرها م 
در شکل شهرها ،به طور غیر منتظرهای قسمتهایی از شهر کارکرد و نقش جدید و نی یدج هطبار ز دی ار  با ریاس      
یتوان یک فرآیند عمومی بهعن او ننن س ری
یدهند .هر شهر تاریخ مختص به خود را دارد ،اگرچه م 
عناصر شهری ارائه م 
تکاملی ساختار فضایی شهر ارائه داد (تصویر شماره ) Rodrigue & others,2006: 174))3

لونقل
تصویر شماره ( :)3سیر تکاملی ساختار فضایی شهر و حم 
Source: Rodrigue & et.al,2006: 174

در برنامهریزی شهری شبکههای حملونقل و ارتباطی همراه با کاربری مس ار یرهش یاضف حطس نیرتشیب ینوک   

  

ی شه یر
اشغال نموده و عالوه بر شکلدهی به فرم و ساختار شهر نقش مهمی در اتصال و ارتباط فضا و کاربریهای ی
یت او ننن
به یکدیگر را نیز بر عهده دارند .اهمیت شبکه ارتباطی در برنامهریزی و طراحی شهری به گونهای است که نم 
آن را منفک از یکدیگر دانست .زیرا کلیه فعالیتهای ساکنان یک شهر اعم از فعالیتهای بازرگ دا ،یگنهرف ،ینا ا یر   
لگیری بافت یک شهر ارتب طا
و تفریحی بستگی کامل به شبکه ارتباطی دارد ( ،(Gharib, 2005: 1از طرف دیگر شک 
مستقیم با شبکه معابر آن دارد به طوری که نوع هریک از این بافتها متأثر از شکلگیری خیابانننهاا در دا رهش لخ   
یهای حرک راک ،ت ا و یی
یکند ویژگ 
است .آنچه از دیدگاه حملونقل و ترافیک در بافتهای گوناگون اهمیت پیدا م 
ی شه یر
تهای ی
لونقل و ترافیک بهههعن او ننن بخش زا ی فعالیت ت
لونقل است .نظام حم 
دسترسی سیستمهای گوناگون حم 
یتوان شهری را زن روصت ایوپ و هد    
بیانکننده پویایی و حیات یک مجموعه شهری است .بیشک بدون جابجایی نم 

کاهش اثرات حملونقل بر سازمان فضایی25 ...

نمود در ساختار نظاممند یک شهر فعالیتهای مختلف ،نیاز به فضای خاص خود دارن تیلاعف و د ی ب هب  ه وحن نیرت

    

انجام م 
یشود که فضای مناسب و مطابق با نوع فعالیت را دارا باشد . (Habibi, 2013: 34).گسترش سریع شهرنشینی
توآمد در نواحی شهری شده است .شهرها به طور سنتی ب عسوت ا ه   
در سراسر دنیا باعث افزایش چشمگیر سفر و رف 
ل در شه خساپ اهر   
لونقل ل
زیرساختها مانند ساخت راههای جدید و خطوط حملونقلی به گس یاضاقت شرت    حمل ل
تهاا ب یلقن لیاسو شیازفا ا ههه هههههه
یدهند .در دنیای پیشرفته امروز با ساختن و افزایش معابر بهمنظور تطبیق زیرس خا ت ت
م
هدمآ دوجو تسا        

موجب ساختن شکل شهری جدید شده که با توجه به آن چندین ش تخاس و لک ا هب یرهش ر

یباشد .ویژگی عمده رشد
پراکندگی شهری یکی از عمدهترین چالشهای برنامهریزی فضایی در قرن بیست و یکم م 
جدید مادر شهری در سراسر جهان ،بهویژه در کشورهای توسعهیافته ،پراکندگی کم ت مکار

یباشددد .پراکندگگگی به
م مم 

تراکم پایین ،توسعه وابسته به ماشین با کاربریهای ترکیبی پایین و پیوستگی نسبتًاًا" پایین ا قالط

م مم 
یگ در دد ( Ziari,

)( .2009: 81تصویر شماره .)4

تصویر شماره ( :)4چرخه توسعه خودرو محور
Source: Buis, 2009b

لونقل در مقیاس شهری
انواع سیستم حم 
چهار نوع اصلی که در مقیاس شهری شناخته شده است عبارتاند از:
 -1شبکه کام ًالًال موتوری
یباشد،
نشاندهنده یک شهر وابسته به خودرو با مرکزیت محدود با مشخصههایی از قبیل تراکم پایین کاربری زمین م 
یشودد .ای یین ش دنمزاین رهش زا لک    
در این شهر خودرو محور حرکت بین تمام مکانهای شهر آزاد در نظر گرفته م 
یباشد.
شبکه بزرگی از راهها بهمنظور پوشش تعداد باالی خودرو م 
 -2شهر با هسته مرکزی ضعیف
نشاندهنده ساختار فضایی بسیاری از شهرستانها آمریکایی کههه در آن بس رای ییی از فعالی ییتهاا در حاشیههه ق ار ررر دارد.
یباشد .دسترسی به قسمت مرکزی
ویژگی بارز این شهرها تراکم نسبی کاربری زمین و الگوی متحدالمرکز بودن آن م 

تجاری شهر ( )1CBDبا اتومبیل امکانپذیر است.

central business district

1
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 -3شهر با هسته مرکزی قوی
از مشخصات بارز این مدل از شهرها داشتن تراکم باال در کاربری اراضی دسترسی بسیار مناسب به حملونقل شهری
لونقل عم و بسانم یمو
یباشد .درنتیجه نیازی به ایجاد بزرگراه و نیز ساخت پارکینگ به دلیل وجود خدمات حم 
م
لونقل کارا است.
کارا نیست .بهرهوری این منطقه از شهر وابسته به سامانه حم 
 -4محدودیت ترافیکی
یشود که دارای ابزار کنت کیفارت لر   
شامل شهرهایی م 

ش ب رد یزکرم شخب و هدو
اث خبر ش ش

تامدخ لماک طلست       

یباشد ،آنها دارای تراکم باالی کاربری زمین بوده که با هدف محدودسازی اس لیبموتا زا هدافت   
حملونقل عمومی م 
یپذیرد .ای زا عوضوم ن   
در بخش مرکزی به دالیلی چون حفاظت از بافت تاریخی و جلوگیری از ازدحام صورت م 
ت قی تروص ف   
طریق محدودسازی ظرفیت راههای منتهی به مرکز شهر بهههص رو ت ت

یپذذذیرد .در بخ زا یزکرم ش   
م مم 

یشود درحالیکه حملونقل شخصی در منا قط پیرامونی اهمیت مییابد .م و هموح نیبا
حملونقل عمومی استفاده م 
لونقل با ظرفیت کم به
لونقل عمومی و نیز حم 
لونقل شخصی به حم 
بخش مرکزی شهر مکانهایی برای اتصال حم 
حم 
لونقل انبوه بر وجود دارد ).)Rodrigue & et.al.,2006: 177-178

تصویر شماره ( :)5چهار نوع اصلی ساختار فضایی شهر
Source: Rodrigue & et.al., 2006: 178

لونقل در سازمانیابی فضای شهری
نقش حم 
ی اقتصاددی ،اجتماعععی ،فرهنگ گگی در سطح ح
ح
تهای ی
حرکت ،عامل اصلی پویایی زندگی شهری و تداومبخش کلیه فعالیت ت
لونقل و زیرساختهای مرتبط با آن هم بهصورت مستقیم و هم باواسطه بر توسعه کالبدی
شهرها است .همچنین ،حم 
یباشددد ) (Clark, 1957,240مق نیمز راد   
ی س دنزا هه و ش ششکننده شه هر اا م مم 
لونقل بهراستی ی
شهرها اثرگذار هستند .حم 
یباشد .در زمان پیش از ورود اتومبیل به شهرها
اختصاص داده شده به حملونقل غالبًاًا وابسته به میزان جابهجاییها م 
در حدود  10درصد از اراضی شهری به حملونقل اختصاص داشت .از زمانی که حملونقل مردم و کاال افزایش پیدا
کرد سهم اراضی شهری که به حملونقل و زیرساختهای وابسته به آن اختصاص پیدا کرد افزایش یافت .دگرگ ینو

کاهش اثرات حملونقل بر سازمان فضایی27 ...

گسترده اثر فضایی حملونقل بر فرم شهری در بسیاری از بخشهای مرکزی و پیرامونی شهرها بهخوبی قابل مشاهده
است .) Rodrigue & et.al.,2006: 176).بررسی مراحل رشد و توسعه فضایی شهرهای جهان از گذشته تا به ام زور
یدهد که تغییرات فنآوری قرن اخیر بخصوص تکنولوژی حملونقل ،باعث رشد سریع فیزیکی این شه اهر
نشان م 
و تبدیل شهرها از فرم ارگانیک به گسترده شده است .به همین دلیل در سالهای اخیر شاهد واکنش یگدنکارپ هب ی    
شهری در شکل طرح رشد هوشمند بودهایم .تالشهایی برای محدود کردن رشد شهری یا تغییر ش تلع هب نآ لک    
بتررر باشد )2
سه نگرانی زیر به اجرا درآمدند)1 :حفظ فضای باز و ایجاد توسعه شهری که از نظر زیباشناختی ج اذ ب ب
کاهش هزینههای خدمات عمومی و  )3کاهش وابستگی به خودرو شخصی که باعث به وجود آمدن پراکنش شه یر
تهاا و مس ار یکرحم شقن نک با یز     
یهای امروزه در تعیین مک نا فعالی یی 
شده است ) .)Bento, 2004: 211ترابر 
ت و س امتخا نننس ازا ننن بس هب یگت   
یکنند؛ برنامهریزیهای بلندمدت برای ساختمانها و تجهیزات غیرمنقول مؤسسات ت
م
تأسیسات زیربنایی حملونقل و ارتباطات دارد و نزدیکی فرودگاه یا خروجی یک آزادراه موقعیتی مناسب محس بو
یشوند .مرکز تجاری یا فعالیتهای صنعتی معمو ًالًال در نزدیک شبکه راهها توسعه م 
م
ییابد ( .)Ibid: 108امروزه رشد
شهرنشینی و ازدیاد تعداد خودروها در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه باعث افزایش ت و یرهش زکارم رد مکار
بالطبع افزایش اتالف وقت و صرف هزینههای سنگین برای مردم و ساکنان شهر شده و همچن زفا هب رجنم نی ا شی     
میزان تصادفات ترافیکی در شبکههای معابری گردیده که به هیچ عنوان برای عبور حجم و نوع ترافیکی که لاح رد    
حاضر م 
یبایست از خود عبور دهند ،طراحی نشدهاند ( .)Ziaei,2012:1از دیگر اثرات بلندمدت پ ژور ه ههاای توس هع
ی زمین ن
ن
ی ک ربرا ی ی
ل و الگوی ی
لونقل ل
معابر ،ایجاد الگوی کاربری زمین وابسته به خودرو است .در طول زمان ،سیستم حم 
ت یابن ،د
یشوند .بنابراین ،مردم برای اینکه بتوانند به یک سطح خاص از کاال و خدمات دست ت
بیشتر به خودرو وابسته م 
یشوند (.)LEE,1999:53
شتر م 
مجبور به رانندگی بی 
تلفیق کاربری اراضی و حملونقل
یباشددد و در فرآین ید
سیستم حملونقل همواره بر روند توسعه شهری تأثیرگذار م 

ت برنامهههریزییی شه یر
بلندمدت ت

ل
لونقل ل
یآورد .یک سیس مت حمل ل
هوشمندانه موجبات یکپارچگی هر چه بیشتر حملونقل و کاربری زمین را فراهم م 
یسازد که آن هم به سهم خود موجب افزایش تقاضای سفر شده اس تفرشیپ هب و ت    
امکانات توسعهای را فراهم م 
یانجامد .بنابراین این نوع الگو از طریق برنامههای تشویقی ،استقرار فعالیتها در اطراف ایستگاهها را ترغیب
منطقه م 
لهای سطح شهر جلوگیری م 
یکند و از استقرار آنها در دیگر مح 
م
یکند (.)Abaszadehan,2010: 45
قشده و به
در برنامهریزی توسعه حملونقل گرا به طور همزمان اصول برنامهریزی و اصول سیاستگذاری باهم تلفی 
یباشددد ای عسوت ن ه   
یرود ،ابزاری برای توسعه نیز م 
همان اندازه که ابزاری برای برنامهریزی کاربری زمین به شمار م 
اغلب در پیرامون مراکز و ایستگاههای حملونقل عمومی مانند پایانههای اتوبوسران ننی و ایس اگت هههاای مت لکش ور   
توآمدهای فزاینده و اجتنابناپذیر شهری -حومهای اس و ت
یگیرد .این شیوه از یک سو به دنبال پاسخی جهت رف 
م
یدارد
از سوی دیگر در جهت کاهش اثرات نامطلوب این سفرها همچون آلودگی هوا و صدا و اسراف منابع گام برم مم 
(.)Abaszadehan,2010: 45
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لونقل عمومی
جدول شماره ( :)1دیدگاههای مختلف مبنی بر مزایای تلفیق مناسب کاربری و حم 
نوع دیدگاه

مزایا

شهرسازی

سیاست تلفیق کاربری زمین با حملونقل عمومی از دید شهرسازی باعث کاهش سرانه سطح زمین مورد نیاز برای سایر وسایل حملونقل
شهری در سطح شهر شده و از این طریق موجب افزایش تعداد و سرانه سطوح مورد نیاز برای کاربریهای عمومی نظیر فرهنگی ،ورزشی
یشود.
و خ د مات ی م 

مدیریت حملونقل
تمحیطی
زیس 
عدالت اجتماعی

لونقل ،افزایش دسترسی ،گسترش فرهنگ پیادهروی و استفاده از دوچرخه و
کاهش حجم سفرها ،ایجاد زمینه تسهیل مدیریت تقاضای حم 
نهادینه کردن اصل تحرک و جابجایی
لونقل ل
ل
یها به واسط کاهش حجم سفرهای درونشهری .افزایش استفاده از سیس مت حمل ل
کمک به حفاظت از محیطزیست و کاهش آلودگ 
عم و م ی
ی م ثعاب ،زاین درو    
بهواسطه توزیع عادالنه امکانات و تسهیالت حملونقل عمومی و نیز ایجاد امکان دسترسی آسان به انواع کاربریهای ی
یشود.
توسعه عدالت اجتماعی در شهرها م 

Source: Abaszadehan,2010: 45

لونقل
بازنگری در نقش حم 
از جنگ جهانی دوم به این سو ،تغییراتی در سطح تاروپود شهری به وجود آمده و اغلب ،شهرسازی از حالت ردیف
بندی یا نماهای ممتد خارج شده است؛ این شکل جدید؛ ناپدید شدن خیابان سنتی را در بسیاری از محلههههاا در پی
داشته است؛ محلههایی که بهصورت مجموعههای بزرگ مسکونی در پیرامون شهرها ساخته شدند و یا جزای هک یر   
در بافت قدیمی شهر نوسازی گردیدند در شهرسازی ردی ،یدنب ف

   هستههه جزای یلد هب ر ل و یسرتسد یراوشد     

یشد اما با تغییر شکل
رفتوآمد ارزش کمتری داشت ،نامتراکم بود و به بناهای کم ارتفاع با حیاط و باغچه منحصر م 
یشودد
شهرسازی از ردیف بندی با نمای ممتد به حجمی این دگرگونی تازه است که پذیرای بلندترین ساختمانها م مم 
یگی ییرد .تح نوچمه یتالو   
و فضاهای خالی ،توقفگاهها ،فضاهای سبز یا بناهای کوتاه در بین آنها و خیابان ق رار م مم 
نها در یکدیگر و یکپارچه کردن آنها ،اختصاصی کردن راهها با ج ندرک اد    گ اگرذ ه ههاای
ادغام قطعات کوچک زمی 
ت.
عابران پیاده ،راههای تردد درونی اهل محل ،راههای تردد عبوری از محل و تردد کل شاد یپ ید ار یدنبرمک ی تتتت تتتت
یتواند در سطوح مختلف جریان یابد همانند گذرگاههاای سرپوش و ینیمزریز هدی
تردد م 

  

زا یرایسب رد اما ییاوه   

کشورها گرایش کنونی ،احیای خیابان سنت است) .) Bastiyeh & Dzor,1998:258-259به دنبال شکست شهرسازی
بنظران مسائل شهررری در
مدرن و اهمیت یافتن مباحث توسعه انسانی و محیطزیست ،انتقادات زیادی از سوی صاح 
مورد شهرسازی مدرن مطرح شد .لبه تیز انتقادات بیشتر متوجه کیفیت کالبدددی ـ فضاایی ن ماظن زا لصاح بولطما    
شهرسازی بود .ازاینرو ،در تالش برای یافتن راهکار مناسب برای طرح شه ادنورهش بولطم ر ن رد  برابر عاضوا       
نابسامان شهرسازی مدرن ،گرای 
شها و دیدگاههای جدیدی در عرصه شهرسازی جهان مطرح شده است ( Ghorbani
 .)& Jam kasra,2010: 56از دهه هشتاد به این سو ،نگرش جدیدی (بر مبنای دیدگاههاای قدددیمی قب بالقنا زا ل   
صنعتی) در اروپا شکل گرفت که تا به امروز روندی رو به گسترش دارد .در این نگرش که «شهرسازی انسانگرا» در
ی انساننی،
تهای ی
ی ،بر قابلیت ت
یهاای درونشهری ی
مقابل شهرسازی «اتومبیلگرا» نام دارد ،پایه و اساس الگوی جابهج یا ی ی
توانمند 
یهای فیزیکی و میزان ادراک فرد پیاده در هنگام رفتوآمد در فضای شهری بنیان نه هدا شدهه اس اب هک ،ت    
تهای چشمگیری دارد ) ،)Gharib, 2005: 18برخی از پی یرادم هار هدا   
لگرای اواسط قرن بیستم تفاو 
نگرش اتومبی 
یآورند که به گفته هاروی حق به شه زا رتارف رایسب ر   
و تأکید بر پیاده محور را نوعی حقوق شهروندی به حساب م 
آزادی فردی در دسترسی به امکانات شهری است .حق به شهر حق تغیی رهش نداد رییغت قیرط زا نامدوخ نداد ر
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است .آزادی ساختن و بازساختن شهرها و خودمان یکی از باارزشترین و درعینحال فراموش ش وقح ،نیرت هد ق    
بشر است (.)Harvey,2012: 15
یشود و پ کی زا س   
با ایجاد خیابانهای مخصوص عابران پیاده که منفعت آن در درجه اول شامل حال تجار م 
انطباقی ،ارقام معامالتی آنها افزایش مییابد .مرکز شهر مونیخ که بخش عمده آن به دایپ نارباع  ه صتخا  ا ی ص ا

د ور ه
هتف      

 % 58فروشگاههای خردهفروشی شهر را در برابر  % 10جمعیت ساکنش داراست .نخستین خیابانهای عابران پیاده این
شانددد و امکان تا
یرسد .این خیابانننهاا س رفگن ش ش
شهر در  1963به وجود آمد و طول آنها هم اکنون به  2کیلومتر م 
شهایی در زمینه پرجن شوج و ب   
مختلف همچون آب نما ،تندیس ،نیمکت ،درخت و کیوسک مجهز شدهاند .کوش 
کردن آنها با تأسیس گلفروشی و ترتیب دادن موسیقی و نمایش به عمل آمده است .از تجاری که از وض هزات تیع   
یشود که سهمی از هزینهها را به عهده گیرند .بهمنظور نقل و انتقاالت الزم و تحوی هب الاک ل    
یبرند دعوت م 
سود م 
یتواند به ساعتهای مشخصی محدود شود .گاه به تجربه ثاب دش ت ه   
تار اختصاص یافتن خیابانها به عابران پیاده م 
یس زا د د؛
توآمددد مش  یراوشد اب ار نایرت ر بو رو      م مم 
که تجار به دلیل دوری توقفگاهها و یا اغلب پربودن آنها که رف 
طرفدار نرمش بیشتر در برابر انحصار محل به پیادهها م 
یشوند).) Bastiyeh& Dzor,1998:260
الگوی های رایج توسعه شهری
ی کههه باا
ی ش نایر ی ی
ی از راههای ی
الگوی قدیمی شبکه شطرنجی کام ًالًال ساده است ) تصویر شماره  (6؛ یک شبکه ش جنرط ی ی
ع آنهاا
ل تق طا ع ع
فواصل حدود  1500متری از یکدیگر در فضا قرار گرفته و مراکز عمده خریدوفروش )مالها (در محل ل
ییافتند .در این میان محل تق طا ع ع
ع
مکانیابی شده و فعالیتهای خردهفروشی بهصورت نواری در امتداد آنها گسترش م 
شبکههای شطرنجی با آزادراهها ،اراضی بسیار مستعدی را برای ساخت مالهای عظیم و مجموعههههاای اداری ف هار ممم
یخود ایرادی نداشته است .اماا این ن
ن
یآورد .این سیستم شطرنجی در زمان خود کام ًالًال منطقی و منسجم بوده و بهخود 
م
یکند که اگر الگوهای نوشهرسازی ما در قالب ب
ب
لونقل را به گونهای به هم متصل م 
سیستم ،کاربری زمین و سیستم حم 
این سیستم پیاده شوند ،قادر به برقراری این ارتباط نخواهند بود.)Calthorpe,2002:2).
اما الگوی دوم شبکه رایج در حومههایی است که ترویج کننده پراکنده رویی شهرها بودند (ش لک

 ،)7در اص تاحالط

شکل شهر ،توسعه افقی شهر بهطورکلی در مقابل ایده " شهر فشرده " به شمار میآید .بنابراین ه  فارحنا عون ر از   
این شهر فشرده در شکل رشد حومه شهری ،توسعه نواری ،توسعه پراکنده و جس همه تسا نکمم هتخیرگ و ت

    

بهعنوان توسعه افقی شهر مورد توجه قرار گیرند .برخی محققین پراکندگی را ناش عسوت زا ی ه ،هدنکارپ ،مکارت مک       
تنک و جسته و گریخته شهری ،توسعه ناپیوسته و گسترش به طرف عرصههای خارج از محدوده و نواحی کم تراکم
لهای شخصی در حم 
حومه شهری همراه با اتومبی 
پ باا
لونقل دانستهاند ( ،)ibidشاید بتوان نتیجه گرفت کههه ک ورتلا پ پ
ی محوررر و
لونقل عم مو ی ی
نقد نقاط ضعف آنها و به عاریت گرفتن نقاط قوتشان ،الگوهای خود یعنی همان توسعه حم 
شبکه شهری را ارائه داد.
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تصویر شماره ( :)6الگوی توسعه شطرنجی
SourceL Esfandi,2015: 10

تصویر شماره ( :)7الگوی توسعه پراکنده
Source: Calthorpe,2002: 2

الگوی های نوین توسعه شهری
در دهه  1980میالدی تعداد زیادی از معماران و شهرسازان آمریکایی از فرس دو گگگی و زوال مراک ککز شهررری و افزاایش
فزاینده جوامع محلی که پراکنده و متفرق ،وابسته به اتومبیل و دارای فاصله با مراکز شهررری بودن اهظا ،د رر ررر نارضاایتی
ش نوشه رگر اایی شددد
کردند .در سالهای پایانی دهه  1980و ابتدای دهه  1990این نارضاایتی منجررر بههه ظهوررر جنبش ش
) .(Lehrer, 2000نوشهرگرایی اصول برنامهریزی است که محالت قابل زیست و قابل پیادهروی در یک محیط مساعد
یآورد .نوشهرگرایی واکنشی نسبت به پراکندگی شهری است و یک راه م ثؤ ررر براای مقابلههه باا
پیادهروی را به وجود م 
یشودد ( )Hikichi, 2003نوشه رگر اایی تأکیددد
جوامع وابسته به اتومبیل است که در آن هر سفری با ماش ششین انجاممم م مم 
لونقل
ویژهای بر تقویت و تجهیز نظام حمل و نق ل عمومی داشته و معتقد است ایجاد شبکه پیوستهای از خطوط حم 
یکند ،به کاهش معضالت آمد و شد کمک ک ککرده
عمومی که شهرهای بزرگ ،کوچک و محالت را به یکدیگر متصل م 
س براای
و موجب حفظ انرژی و بهبود کیفیت هوا شده و ساکنین را به پیادهروی ،دوچرخهسواری و استفاده از اتوبوس س
یکند ( .)Ibidدر سالهای اخیر " نوشهرگرایی " و " رشد هوشمند " بهعنوان نظریههایی متداول
عبور و مرور تشویق م 
ل
ن د ر حل ل
ی پیش تفر ههه و ن یو ن ن
ی بهههعن او ننن نگرشی ی
در برنامهریزی شهری مطرح شده است .همچنین در رسانههای جمعی ی
ی از
ی بعضی ی
یشود .هر دو جنبش نوشهرگرایی و رشددد هوش نم ددد ح ما ی ی
یرویه حومههای شهری بیان م 
مشکالت رشد ب 
ت–
ی پ ست ت
لونقل عمومی هستند .نوشهرگرایی که گاهی با عنوان برنامهههریزی ی
ایدههای ساده و مهم توسعه مبتنی بر حم 

یشود در دو دهه اخیر راهکار اصلی طراحان شهری و معمارانی چون آندرس دوانی ،پیتررر ک زتا  ،،دانیل ل
ل
سنتی مطرح م 
ی مطرح ح
ح
ت عن رگنک ناو ههههه شهرس زا ی ی
سولومون و پیتر کالتورپ بوده است .حامیان نوشهرگرایی ،جنبش مذکور را تحت ت
کردهاند .نوشهرسازان عمومًاًا حامی برگشت به اصول برنامهریزی شهری قبل از جنگ جهانی دوم و با تأکید بر طراحی
کتر هستند .جنبش نوشهرگرایی به معنای دقیق کلمه واکنشی
یها و احداث خیابانهای باری 
با شاخص ،اختالط کاربر 
است نسبت به گسترش افقی در حومه شهرها و هزینههای غیرپایدار آن.) Madanipour,2008:165).
لونقل همگانی که در موفقیت آنها مؤثر است ،جزیی از
بسیاری از خصوصیات طراحی پروژههای توسعه مبتنی بر حم 
لونقل بهههعن او ننن خصوص ال تی زممم در توسعههههاای
یشود .لیکن ،حم 
خصوصیات پروژههای نوشهرگرایی محسوب م 
مرتبط با نوشهرگرایی مطرح نیست .بسیاری از پروژههای نوشهرگرایی در حومههای شهر یا بافتهای فرس دو هه م رو دد
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یگیرد .هرچند این پروژهها ممکن است ،دارای تراکم بیشتر و خصوصیات طراحی پیاده مدار باشند ،لیکن
توجه قرار م 
لونقل عمومی را ندارند .پروژه پیتر کالتروپ در مانیتن ویوو کالیفرنیاا در کناررر ایس اگت هه قطاررر از نمونههه
دسترسی حم 
یرود .رشد هوشمند ،حرکتی گستردهتر است که بس رای ی ی
ی
لونقل به شمار م 
پروژههای نوشهرگرایی با ایستگاههای حم 
یتوان ارائه کرد ،لیکن هد ففف آن
از اصول نوشهرگرایی را در دل خود دارد .اگرچه تعریف واحدی از رشد هوشمند نم 
ی باززز و
ی و حفظظظ فض اها ی ی
لونقللل عم مو ی ی
ت و بهبود د حمل ل
احیای مراکز شهرها و حومههای شهرهای فرسوده ،حمایت ت
نهای زراعی است.)Abaszadehan,2010: 45) .
زمی 
لونقل جدید
توسعه شهر با شبکه حم 
ف اس دافت هه از
یشود ،متنوع و پیچیده است و گونههههاای مختلف ف
لونقل معرفی م 
گزینهای که در اینجا بهعنوان شبکه حم 
یکند .این شبکه ،سلسلهمراتب جدیدی از راههای شریانی و
لونقل عمومی ،دوچرخه و پیاده ترکیب م 
اتومبیل را با حم 
یهای فرعی به
یوقفه ترافیک همواره در آنها وجود داشته و دیگر خبری از دسترس 
یکند که جریان ب 
بلوارها را ایجاد م 
مراکز تجاری شهر و ایجاد راهبندان در آنها نیست .شبکهای از راهها که در حقیقت دسترسی پی دا ه ه بههه مراکززز شه اهر ،،
لونقل عمومی را بدون تقاطع و بر روخ دد باا جری ییانهاای محلی ی
ی
کها واحدهای همسایگی را تقویت کرده و حم 
شهر 
یکند که مقرونبهصرفه و قابل استطاعت بوده
لونقل ایجاد م 
یکند .این شبکه جدید آمیزهای از حم 
عابران پیاده برقرار م 
نحال بهخوبی در سیستم جانمایی شده است .درنهایت این شبکه ظرفیت آزادراهها را برای سفرهای طوالنی و
و درعی 
سریع حفظ کرده و درعینحال گزینههای دیگری را نیز برای انجام سفرهای کاری روزانه و یا سفر برای خرید ،تف یر ححح
و  ...فراهم می آرود ).) Calthorpe,2002:2

تصویر شماره ( :)6الگوی شبکه شهری
Source: Esfandi,2015: 10

نقش  TODبرتوسعه شهری
تهای توسعه من قطا
لونقل عمومی یکی از سیاس 
توسعه محدودههای شهری برمبنای حم 
ل عم یمو
لونقل ل
لونقل عمومی شکلی از توسعه اراضی است که از حمل ل
توسعه باگرانش حم 

حهاای
ت .رط ح ح
سا یرهش تتت تتت
تأثثیر پذیرفته و نوعععی

ینمای یید .این
یکند و از کاربری زمین تصویری با کارایی بیشتر ارائه م مم 
ارتباط بین کاربری زمین و حملونقل ایجاد م 
راهکار از اساس برآن است تا با استقرار کاربریهای جاذب و پرتردد در محوطه و پیرامون کری یاهرود

ل
لونقل ل
حمل ل

یهای عمده مولد و
عمومی و یا با عبور کریدورهای حملونقل عمومی از منا قط دارای تراکم جمعیت بیشتر و کاربر 

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال نهم ،شماره اول ،زمستان 5931
 32فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

جاذب سفر ،برای ایجاد حملونقل و کاربری زمین متناسب با یکدیگر گام بردارد .بنابراین بهمنظور ایجاد یک ارتب طا
ل عم هدش زکرمتم یمو     و
لونقل ل
یهای پیرامون کریدورهای حمل ل
مناسب بین حملونقل و کاربری ،خدمات و کاربر 
ییابد.
بالطبع تراکم کالبدی افزایش م 
لونقل عمومی مدار:
اصول کلی در موفقیت توسعه حم 

خیابانهای فعالی با امکان پیادهرویشدت و تراکم ساختمانیلونقل عمومی
یکپارچهسازی دقیق حم یها ).)Greenbeng 2005:58-59
ترکیب مناسبی از کاربر ل عم تاناکما یمو   
لونقل ل
تراکم کالبدی و استقرار کاربریهای جاذب و پرتردد پیرامون کریدورهای حمل ل

وی ییژهای را

یسازد و آثار زیادی در فرآیند شهرسازی و حملونقل دارد .این تمرکز با تأمین مقصد سفر در ایس اگت هههاای
فراهم م 
یکند و موجب ص د یگرزب ییوج هفر ررر رررر
حملونقل عمومی ،دوشاخه از سفرهای درونشهری هر مسافر را حذف م 
ل عم ،یمو
لونقل ل
یشود .بدین ترتیب استقرار کاربریهای پرتردد پیرامون ایس اگت هههاای حمل ل
میزان سفرهای شهری م 
امکان استفاده بیشتر از شبکه حملونقل عموی را ف مهار

یآورد و ب دزا هههی ش هکب
م مم 

ل عم ءاقترا ار یمو   
لونقل ل
حمل ل

م
یبخشد ).)Rezazadeh,2005:44
اهداف و مزایای TOD

لونقل عمومی و یا توسعه مراکز شهری موجود د در جهتتت
TODبا ایجاد مراکز شهری واجد ویژگی دسترسی به حم 
ی (Location
ن توسعههه کارآمددد مک نا ی ی
رشد هوشمند ) (Smart Growthو نوشهرسازی ) (New Urbanismو همچنین ن

یباشددد
ی م مم 
ل خصوص ب ی ههههه عم مو ی ی
لونقل ل
ل حمل ل
یدارد و هدف آن فراتر از تب ید ل ل
) Efficient Developmentگام بر م 
).)Sharifzadegan,2013
یکند عبارتاند از:
بر این اساس ،اهم اهدافی که  TODدنبال م 
لونقل همگانی در ساعات اوج و غیراوج
تأمین تقاضای سفر برای حم 
لونقل و الگوهای کاربری زمین آینده
هماهنگی بین حم 
مدیریت تقاضای سفر(TDM)1

متمرکز کردن مبدأ و مقصد سفر در یک محل
ی مراکززز شهررری " و "کنت شر لر دد ددد شهررر در
ل" س هدناما ی ی
لونقل همگانی ش ما ل ل
تهای عمده توسعه مبتنی بر حم 
سیاس 
ن الگو ،،بایددد
ت کههه این ن
یتوان بی شاد نا تت تت
یشود .به طورکلی در رابطه با اصول کلی این توسعه ،م 
حومهها "در شهرها م 
لونقل عمومی را تشویق کند و منجر به کاهش استفاده از اتومبیل شود .تسهیالت متداول این توس هع ،،
پیادهروی و حم 
ت س نامتخا ،،
گ در پشت ت
ی منظر ،،پارکینگ گ
ایجاد مکانهایی است که خصوصیات طراحی مانند مسیرهای پیاده با طراحی ی

Transit Demand Management

1
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یکند را دارند .در جدول زیر اصول مهم توسعه
شتر م 
لونقل عمومی را لذتبخ 
خیابانهای تجاری که پیادهروی و حم 
لونقل همگانی آورده شده است ).)Belzer,2002:1
مبتنی بر حم 
لونقل
-1مزایای مرتبط با حم 
یتوان در سه گروه زیر دستهبندی کرد:
لونقل محور نسبت دادهاند را م 
لونقل که به توسعه حم 
مزایای مرتبط با حم 
ک رط ففف و از رط ففف
لونقل محور اتکا به اتومبیل را از یک ک
-1کاهش سفرهای طوالنی خودروهای شخصی :توسعه حم 
یدهددد.
ش م مم 
دیگر مسافتی را که یک فرد باید برای یک سفر کاری ،آموزشی ،خرید و سرگرمی و غیره بپیماید را ک ها ش ش
ی از طری ققق ک ها ش ش
ش
ت زن گد ی ی
مزایای وابسته شامل بهبود کیفیت هوا ،کاهش هزینه زیرساختها و اصالح و ارتقاء کیفیت ت
یشود.
لهای شخصی در شهر م 
زمان گردش اتومبی 
ل عم یمو ،،
لونقل ل
تهای مسکن و شغل در نزدیکی ایستگاههای حمل ل
-2افزایش تحرک ساکنین منا قط :قرارگیری فرص 
ن موضوععع
یگ در دد .این ن
لونقل عمومی کشانده و از آن طریق باعث افزایش گزینههای جابجایی م مم 
مردم را به سمت حم 
ن و اقشاررر
یمیل به رانندگی هستند مناسب است (مانند نوجوانان ،س نادنملا  ،،معل یلو ن ن
بهویژه برای افرادی که ناتوان یا ب 
کمدرآمد).
ت در نزدیکی ی
ی
ل و امدخ ت ت
ک بههه تحرررک ،قرارگیررری مس نک  ،،شغل ل
یها :ع وال هه بررر کمک ک
-3افزایش دسترسی به نیازمند 
یدهد تا فعالیتهای روزانهشان را
لونقل عمومی در قالب عملکردهای مختلط ،به مردم این اجازه را م 
ایستگاههای حم 
عتری از شیوههای سفر هدایت کنند.
با سفرهای کوتاهتر و گستردهتر و در گستره وسی 
-2مزایای غیر مرتبط با حملونقل
مزایای غیر مرتبط با حملونقل با حملونقل محور ،ناشی از استقرار ساختمانهای از تراکم میانه ب  ههههه با الالال باا الگوووی
ل
یباشند .این مزایا به طور مشابهی بدون عنصر حملونقل ل
مختلط عملکردی در کنار ایستگاههای حملونقل عمومی م 
ل م راو د د زیررر
لونقل محوررر ش ما ل ل
عمومی نیز تا حدودی قابل درک است .برخی از مزایای غیر حملونقلی توسعه حم 
است:
افزایش امنیت عمومی :ناشی از تراکم باال ،توسعه کاربری مختلط در محیط پیاده محور ،ایجاد محالتی زنده و زیستتت
پذیر.
لونقل.
افزایش درآمد قابل عرضه خانوار :ناشی از کاهش اتکا به اتومبیل شخصی و بنابراین کاهش هزینه حم 
یشود.
حفاظت از فضاهای باز :این مورد نیز بهوسیله توسعه متمرکز در تراکم باال حاصل م 
افزایش زمین قابل استفاده برای فضاهای عمومی :در نتیجه توسعه متراکم.
تهاای
فرصتهای توسعه اقتصادی :از طریق ایجاد مراکز شهری با اختالط عملکردی تشکیل شدهه حوللل زیرس خا ت ت
لونقل عمومی.
حم 
افزایش درآمد مالیاتی برای حکومت محلی :درنتیجه فعالیتهای خردهفروشی و تجاری جذب شده بهههواسطههه ایجادد
لونقل محور.
توسعه حم 
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یباشددد
ی امکانننپذذذیر م مم 
ظ م لا ی ی
ی باا ت کار ممم با الالال از لحاظ ظ
مسکن ارزان :که از طریق منطقه یابی برای اس دافت هه مس نوک ی ی
(.)AASHOT, 2006: 6-30
لونقل محور
اصول توسعه حم 
ل را از راه ایجادد جامعةةة
لونقل ل
لونقل محور درواقع نوعی یکپارچگی عملکردی میان کاربری زمین و حمل ل
توسعه حم 
یآورد و برای ساختن چنین محیطی
لونقل قابل دسترس توسط پیاده به وجود م 
متراکم ،کاربری مختلط و ایستگاه حم 
نیازمند اصولی است:

لونقل باشد
*در فاصله  004تا  008متری از ایستگاه حم 
*توسعه فشرده و متراکم باشد.
لونقل با توسعه تراکم باال در مرکز و پیشرفت و گسترش این توسعه با تراکم کمتر به سمت بیرون مرکز
*ایستگاه حم 
احاطه شده باشد.
*ترکیب کاربری مسکونی با کاربری خردهفروشی و کاربری خدماتی.
*تشویق به پیادهروی و دوچرخه سواری با پیادهروهای امن و قابل دسترس.
ت باا *اس دافت هه از
کهای مسکونی فشرده و متراکم به همراه مسیرهای پیادهروی مطلوب ،صمممیمی و راحت ت
*ایجاد بلو 
بازارهای محلی خوب و ایجاد تداوم فضایی خیابان.
*ترکیب اشکال مختلف ساختمانهای مسکونی ،اداری ،خردهفروشی و درنهایت یک ساختار مختلط.
*ایجاد مسکن متنوع برای گروههای مختلف جامعه از نظر درآمد.
*آفرینش و ایجاد کمربندهای سبز و پارک.
یهای جذاب.
*ایجاد نشانههای خیابانی و توسعه و بهبود ورود 
لونقل عمومی متصل به یکدیگر ).)Litman, 2005: 5- 11
*ایجاد شبکة حم 
برتری الگوی  TODبر توسعه پراکنده شهری
ی پراکندهه روی رایججج در
پ اش را هه بههه هماننن الگوی ی
همان طور که در تصویر شماره  7مشخص است ،شکل سمت چپ پ
یگذرد وظیفه توزیع سفرها را بر عهدهه دارد.
شکننده که از میان مجموعه م 
حومهها دارد و تنها یک خیابان جمع و پخ 
ی در
ک عب رو ی ی
ش حجممم ترافیک ک
این موضوع هم باعث افزایش زمان -سفر ساکنان واحد همسایگی شده و هممم باا اف یاز ش ش
یهاای
یدهد و موجب اتالف هزینه و زمان ساکنان و تشدید آلودگ 
ساعات اوج ترافیک ،کیفیت آمدوشدها را کاهش م 
یدهد کههه چگونههه باا
زیستمحیطی خواهد شد .در مقابل تصویر سمت راست که به الگوی  TODاشاره دارد ،نشان م 
یت او ننن توزیع ع
ع
مکان گزینی صحیح هر عملکرد و همچنین ایجاد شبکهای از خیابانهای موازی و اتصاالت بین آنها م مم 
مناسبی از ترافیک در سطح کل واحد داشت.

کاهش اثرات حملونقل بر سازمان فضایی35 ...

تصویر شماره ( :)7الگوی رایج توسعه شهری
Source: Calthorpe, 1993.

عبندی و نتیجهگیری
جم 
حملونقل تشکیلدهنده استخوانبندی اصلی فضایی شهرها بوده و دارای تأثیراتی بنیادین ب و لکش ر

تگی یر
هج تتت تتت

توسعه درونشهری است .مطالعه تاریخچه حملونقل درونشهری بیانگر روندی ثابت و تقریبًاًا یکنواخت ت زا شیپ ا   
انقالب صنعتی و ایجاد تغییراتی ناگهانی و گسترده پس از این دوران است .از ابت  شیادیپ یاد ش ره ه رد ا ت ناهج ا    
حدود نیمه قرن نوزدهم که همزمان با اختراع خودرو حضور وسایل نقلیه موتوری بود ،حرک بلاغ لکش هدایپ ت     
یشد .در ای مه نامز ن ه نورد طاقن      
لدهنده ابعاد گذرها محسوب م 
جابجایی افراد در شهرها و مقیاس انسانی ،شک 
شهر با پیادهروی و در طول زمان مناسبی قابل دسترسی بود و سازمانیابی فضایی شهر بر پایه و اساس پیاده مح یرو
یت ناو
یگرفت .در این زمان فقط ثروتمندان از نعمت سوارشدن برخوردار بودند .این دوران را بهطورکلی می ی
شکل م 
ی" ن هدمع تارییغت دقاف هک داهن ما
لونقل درونشهری ی
تحت عنوان "دوران آرام در حمل ل

اتخاس رد یناهگان و ر        

سامانههای جابجایی درونشهری بوده است ..با انقالب صنعتی قرن نوزدهم و درنتیجه آن توس رهش هع ه و ا شیازفا    
ناگهانی جمعیت شهرنشین ،نیاز به سفر کردن در مسافتهای طوالنیتر پیش آمد که این خود موجب افزایش تقاضا
ل به هک دمآ دوجو  ک هیل      
لونقل ل
برای توسعه شیوههای بهبودیافته حملونقل شددد .درنتیجههه ابع زات دا هه هههای در حمل ل
ساختارهای اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و  ...شهر را دگرگون ساخت .از اواخر قرن بیستم ،نگاه به مفهوم شهر تغییررر
یشود
یرود .از این پس نوشهرسازی متولد م 
یکند و تقریبًاًا تمام مفاهیمی که مدرنیسم مطرح کرده بود به زیر سؤال م 
م
ت و دائم ًاًاًاًا در
تا به معنی واقعی کلمه به شهر همچون موجودی زنده بنگرد ،موجودی که دارای ارگانیسمی پیچیده است ت
یتوان گفت که نوشهرسازی به طور عام در پی پاسخگویی
یباشد .درواقع م 
حال تغییر ،تحول ،دگرگونی و دگردیسی م 
به مسائلی است که مورد غفلت مدرنیسم قرار گرفته بود .مسائلی همچون ارتقای کیفیت اجتماعات انس ینا  ،،مش تکرا
شهروندان در سرنوشت شهر ،تحول در مفهوم فضای شهری ،تحول در تعامالت اجتماعی و نهایتًاًا رس دی ننن بههه توسعههه
یباشد که تأکیددد
پایدار شهری ،از جمله برترین و مهمترین الگوهای ارائه شده در جنبش نوشهرگرایی الگوی  TODم 
بر توسعه مبتنی بر حملونقل عمومی و ایجاد فضای شهری با تراکم باال ،ا طالتخ

یهاا ب تکرح تیروحم ا    
ک برا ررر 
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یباشد در این الگو وجود تمرکز باعث آزادسازی اراضی پیرامون کریدورهای حملونقل
بهصورت پیاده و دوچرخه م 
یکند و فرصت ایجاد فضای باز و سبز شهری و امکاننن ایج اضف دا های   
یشود ،تناسبات کاربری را تنظیم م 
عمومی م 
یسازد .این تأثیرات متقابل شبکه حملونقل عمومی و
پیاده شهری را پیرامون کریدورهای حملونقل عمومی فراهم م 
یآورد که در صورت هدایت و برنامهری ییزی ص حیح
محیط کالبدی ،قابلیتهایی را به وجود م 

یتوانددد در راس یات
م مم 

توسعه باف 
لونقل محور راهبردی برای ایجاد
تهای شهری را بهعنوان یک فرصت مطرح باشد .در حقیقت توسعه حم 
تغییراتی در فرم شهری و منطقهای جهت دستیابی به اهدافی از قبیل پایداری ،کارایی شهری و منطقهای ،کاهش استفاده
ل
لونقل ل
لهای ناشی از به کارگیری سامانههای حمل ل
از خودرو شخصی و افزایش پیاده مداری فضاها با استفاده از پتانسی 
ب از
ت اغلب ب
عمومی سریع بین نقاط مختلف شهر منطقهای و تشکیل فرم چند مرکزی شهری و منطقه است .این تغیی ار ت ت
یش نو ددد ،و
لونقل عمومی سریع به هم متصل م مم 
طریق ایجاد نقاطی تحت عنوان مراکز ، TODکه به وسیله خطوط حم 
یشود.
شهای مختلف و هماهنگ با هم در شبکهای بهم پیوسته به این مراکز ایجاد م 
اعطای نق 
در نهایت اینکه ،شواهد گوناگون نشانگر آن است که با توجه به گسترش ش نبات ااک شهرنش ششینی و مح ود د دیت س وط ح ح
ح
یت او ننن بهههمنظوررر
نحال گرایش فزایندهای که به ایجاد کیفیت در فضاهای زیستی به وجود آمده است م مم 
شهری و درعی 
بهرهگیری از الگوی  TODجهت توسعه شهری راهکارهای زیر را پیشنهاد داد:
یهاای انساننی و در جه عسوت ت ه و رادیاپ 
لونقل که کام ًالًال همسو با مقیاس ویژگ 
 -1در آینده تنها گونههایی از حم 
مؤلفههای شهر سالم و پایداری شهرها در ابعاد گوناگون بوده و بر جابجایی در عوض تولید سفر متمرکز باشند تداوم
یابند
 -2بهرهگیری از مدلهای توسعه فشرده در شهرها و اختالط کاربریهای باهدف جلوگیری از توسعه کالبدی شه و ر
لونقل پایدار مانند پیادهروی و دوچرخهسواری
نیز بهرهگیری از حالتهای حم 
 -3مدیریت سفرهای درونشهری با گسترش و توزیع مناسب ارائه خدمات در شهرها باهدف تراکم زدای زکارم زا ی   
شهرها و نیز انتقال کاربریهای سفرساز
لونقل جهت همسوسازی مدیریت ک و نیمز یربرا
حهای حم 
 -4انطباق طرحهای توسعه شهری با طر 

ل
لونقل ل
حمل ل

شهری
لونقل  TODجهت استفاده بهینه از اراضی شهری
 -5بهرهگیری از الگوی توسعه مبتنی بر حم 
 -6پرهیز از ایجاد معابر جدید و نیز تعریض آنها و در عوض ایجاد پیاده راهها در شهرها و نیز زیرساختهای نوین
لونقل
تهای پایدار حم 
جهت حال 
 -6استفاده از الگوی توسعه مبتنی بر حم 
تهای فرسوده و ناکارآمد شهری
لونقل  TODجهت باز زنده سازی باف 
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