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 چکیده

 انواع با گسترش اخیر سده یك در ویژهبه اما ؛است بوده شهرها ساختار بر اثرگذار عوامل ترینمهم از یکی همواره ونقلحمل

 نظری رویکردهای .است بدل گردیده شهرنشینی مشکالت تریناصلی از یکی به جمعیتی فزاینده تغییرات و موتوری نقلیه وسایل

است. هدف از این تحقیق طراحی  بوده متفاوت برخوردار روندی از مختلف زمانی هایدوره طی نیز شهریدرون ونقلحمل به

های محیطی در محدوده اطراف این شهر رشت )میدان مصلی( هست. کیفیت( BRT) بافت پیرامونی سامانه اتوبوس تندروی

انداز، اهداف، راهبردها و ایستگاه موردسنجش قرارگرفته و با توجه به نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت که وجود داشته، چشم

 هایطرح قالب در هاییهادپیشن ارائه به محیطی، هایکیفیت هایی مناسب با آن تدوین گشته است؛ در قالب همینسیاست

 پایان شده است. درارائه AHPشده با روش مورد گزینه انتخاب در شهری راهنماهای طراحی ادامه، در و شدهپرداخته مفهومی

 TOD اصول بکار گرفتن چگونگی" نیز و "محور ونقلحمل توسعه اصول چیستی" بر مبنی سؤاالت پاسخ تحقیق، روند به توجه با
 .شد خواهد داده "ونقلحمل هایایستگاه محدوده 1شهری فضاهای کیفیت ارتقای راستای در

 ونقل یکپارچهونقل عمومی، توسعه پایدار، حملحمل شهر هوشمند، ،(TOD) محور ونقلحملتوسعه  واژگان کلیدی:

 مقدمه (1

های متفاوتی باهدف آن رویکردها و روشریزی شهری اتفاق افتاده که به دنبال در سده اخیر تحوالت بسیاری در حوزه برنامه

، ینوشهرساز توان به؛ توسعه پایدار، رشد هوشمند،ها میکننده است که از آنهای مختلف استفادهمحیطی قابل زندگی برای گروه

ی از ی، یکونقل عمومکرد. توسعه مبتنی بر حمل اشارهونقل عمومی ریزی محیطی و توسعه مبتنی بر حملبرنامه عدالت اجتماعی،

طورکلی توسعه شده است. بهمیالدی در آمریکا استفاده 20و اوایل قرن  19های توسعه شهری است که اولین بار در اواخر قرن روش

های ونقل عمومی مانند ایستگاههای حملونقل عمومی، الگویی از توسعه شهری است که پیرامون مراکز و ایستگاهبا محوریت حمل

 باطارت روازاین. یابد تحقق یکدیگر از مستقل تواندنمی ونقلحمل و شهر توسعه امروز، شهرسازی در ]1[گیرد.شکل میاتوبوس و مترو 
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 گیریبهره اب شهرها توسعه. دارد شهری اقتصاد نیز و سیاست گزاری ها شهر، کیفی معیارهای با و یکدیگر با انکارناپذیری و تنگاتنگ

 گوناگونی هایروش و اهداف با مختلف زمانی هایدوره در و بوده موردتوجه تاریخ طول در همواره شهری ترابری عناصر هایپتانسیل از

 ]2[عمومی است. ونقلحمل بر مبتنی توسعه شودمی تأکید آن بر سوم هزاره آستانه در آنچه زمینه، این در. است پذیرفته  صورت

ونقل عمومی را بیان کرده و همچنین چند های توسعه مبتنی بر حملدر این پژوهش در ابتدا مفاهیم، اهداف، اصول و سیاست

ونقل محور را تشریح و به بررسی کیفی و کمی های توسعه حملنمونه از تجربیات جهانی در این زمینه را معرفی و سپس شاخص

یافتگی، نسبت فضای پیاده، نسبت فضای فرهنگی مذهبی و تراکم یی چون سطح توسعههاونقل در محدوده و ویژگیعناصر حمل

ها درنهایت منجر به انتخاب منطقیِ یك ایستگاه برای پردازد. بررسی دقیق این ویژگیهای آن میساختمانی در هر یك از ایستگاه

 گرددکه در غالب یك طرح شماتیك ارائه می گرددمی TODاجرای طرح 

 انی نظری( مب2

 TOD( نظریه 2-1

تعریفی است ک ه کلتورپ از سردمداران جنبش  هاآن ترینکاملکه  شدهارائهشهری  ونقلحملتعاریف زیادی از توسعه مبتنی بر 

صله اف: یك محله با کاربری مختلط در باکندمیتعریف  گونهاینرا  ونقلحملداده است. کلتورپ توسعه مبتنی بر  ارائه گرایی نوشهر

و  سواریدوچرخهعمومی،  ونقلحملعمومی در یك محیط پیاده مدار، استفاده از  ونقلحملاز یك ایستگاه  ایدقیقه 10 رویپیاده

 (.1 شکل) ]3[ .کندمیاتومبیل را برای ساکنین و شاغلین تسهیل 

 
 ]3[عمومی ونقلحمل. دیاگرام پیشنهادی کالتورپ برای توسعه مبتنی بر 1 شکل

 فاصلهیكو با کاربری مختلط در  رویپیادهمحالت فشرده، قابل  ایجاد وسیلهبهعمومی،  ونقلحملاز کاربری زمین با  عملکردی

 ایگونهبهز توسعه افراد، مشاغل و خدمات را در کنار یکدیگر قرار داده و ا عمومی است. این نوع ونقلحملاز ایستگاه  رویپیاده باقابلیت

عمومی و اتومبیل را به سفرهای ایمن، کارا و راحت  ونقلحمل که سفرهای پیاده و یا با استفاده از دوچرخه، شودمیهای طراحی 

 ]4[د.ساز مبدل

عالوه بر تمرکز بر خصوصیات فیزیکی نظیر تراکم، اختالط  عمومی باید توجه داشت که ونقلحملدر تعریف توسعه مبتنی بر 

باید به معیارهای کیفی نیز توجه شود. در این رابطه  ،هاخیابانعمومی و ارتباطات  ونقلحملسامانه  رسانیخدماتسطوح  کاربری،
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مکان از  کارایی .1کند: دنبال زیررا به شرح  که شش هدف کیفی شودمیاطالق  ایتوسعهعمومی، به  ونقلحمل توسعه مبتنی بر

متنوع برای  هایفعالیتسکونتی و امکان  هایگزینهبرای انواع  هاانتخابترکیب غنی از  .2مداری،  و پیاده دیدگاه تراکم، دسترسی

مکان با توجه به اصول طراحی برای  خلق .4در مکان،  محیطیزیستاجتماعی، اقتصادی و  هایارزش تحقق .3همه اقشار جامعه، 

تنش میان گره و مکان  حل 5.مختلط و مدیریت سرمایه، هایریکارببا منظر زمین،  کارکرد ارتباط، مردم، بهبود وضع موجود، ایجاد

 طوربه ]5.[یك مکان در محله عنوانبهو نقش آن  ایمنطقه ونقلحملیك گره در شبکه  عنوانبهشامل تنش میان نقش یك ایستگاه 

ساختن  و ترافیکی شامل فراهم محیطیزیستمختلف اقتصادی، اجتماعی،  هایجنبهعمومی  ونقلحملخالصه فواید توسعه مبتنی بر 

سفرهای  عمومی، کاهش نرخ ونقلحملعمومی، افزایش تعداد مسافران  ، افزایش میزان امنیتجاییجابهمختلف برای  هایگزینه

باز،  نگهداری منابع زمین و فضای آلودگی هوا و مصرف سوخت، حفظ و با اتومبیل، کاهش هزینه خانوار، کاهش میزان شدهانجام

 استطاعت بیشتر برای اقشار مختلف باقابلیتمسکن  فراهم ساختن احداث زیرساخت و هایهزینهیش توسعه اقتصادی، کاهش افزا

 است: شدهاشاره TODخالصه به فواید استفاده از  طوربه 1در جدول شماره  ]6[.گیردبرمیجامعه را در 

 ونقلحملتوسعه مبتنی بر  کارگیریبهفواید  .1جدول شماره 

 

رشد  و نوشهرسازی اصول چارچوب در عمومی، ونقلحمل و عمومی با تأکید بر تلفیق کاربری زمین ونقلحملتوسعه مبتنی بر 

مسافران  تعداد افزایش و عمومی ونقلحمل از پشتیبانی شرح است؛ بدین اهداف تحقق دنبال به 3رپایدا محالتی ایجاد با 2هوشمند

سازوکارهای  با عمومی ونقلحمل سامانه اختالط سواری،روی، دوچرخهپیاده همانند افراد جاییجابه برای متعدد هایگزینه ارائه آن،

طریق  از ساکنین زندگی کیفیت بهبود محله، یك در سامانه تنوع برداری ازبهره زمانیهم ویژهبه دسترسی و خرید کار، سکونت، متداول

 کیفیت طراحی باال بردن متفاوت، درآمدی هایگروه با متناسب متعدد مسکن هایگزینه ارائه افزایش جذاب، محالت و هامکان خلق
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 فواید استفاده از توسعه

 محور ونقلحمل

 ونقلحملمرتبط با 

 طوالنی با خودرو سفرهایکاهش 

 افزایش تحرک ساکنین

 هانیازمندیافزایش دسترسی به 

 ونقلحملغیر مرتبط با 

 افزایش امنیت عمومی

 خانوار عرضهقابلافزایش درامد 

 باز فضاهایحفاظت از 

 عمومی فضاهایبرای  استفادهقابل هایزمینافزایش 

 توسعه اقتصادی هایفرصت

 مالیات حکومت محلی درآمدافزایش 

 مسکن ارزان
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 و قابلیت پایداری افزایش و اقتصادی توسعه افزایش ،سواریدوچرخه روی وپیاده اثر در متر سال زندگی شیوه به یابیدست محیط،

 ]4[توسعه. روند پذیری بینیپیش

 ضوابط .است مواجه خود به مخصوص هاییچالش و مسائل با عمومی ونقلحمل بر مبتنی توسعه پروژۀ هر اجرای و سازیبرنامه

 اکثر تأیید مورد چهاراصل برمبنای توانمی اما، ؛ندارد وجود TOD هایپروژه ریزیبرنامه و سازیبرنامه برای ثابتی و یکپارچه قواعد و

 .رسید اجرا و سازیبرنامه برای منطقی نسبتاً چارچوبی به عمومی ونقلحمل بر مبتنی توسعه رویکرد تبیین در تأثیرگذار پردازاننظریه

 (2 شکل) از است عبارت اصول این

 

 محور ونقلحملتوسعه در  مورداستفاده. اصول 2 شکل

 دهدمی به دست عمومی ونقلحمل بر مبتنی توسعه هایپروژه مقررات تدوین و سازیبرنامه برای کلی بستر یك یادشده اصول

 ]7[.دشو محسوب عمل در سازیبرنامه شناختی شیوه ساختار کلی راهنمای تواندمی که

 کاربران اصلی در این توسعه ازآنجاکه. شودمیعمومی تعریف  ونقلحملاز ایستگاه  بافاصلهتوسط  TODعام مرز محدوده  طوربه

 باقابلیتراحت و ایمن وجود دارد. فاصله معمول  رویپیادهقابلیت  که در آن شودمیتعریف  ایبافاصلهپیاده هستند، این امر  عابری

 موانع تأثیر تحت TOD. همچنین مرز محدوده شودمینظر گرفته  در ایدقیقه 10 تا 5یا حدود  متری 600راحت فاصله  رویپیاده

 .شودمیتعریف و یا تعدیل  ، توپوگرافی زمین و مسیرهای ریل قطارهاآزادراهدسترسی پیاده مانند 

 و ایجاد سرزندگی در خیابان یك عامل کلیدی در ارتقای کیفیت عمومی ونقلحملتمرکز و تراکم فعالیتی در حمایت از سیستم 

باشد.  هعمومی داشت ونقلحملشود تا بهترین دسترسی را به سیستم  ایجاد هاییمحل. تراکم باال بایستی در شودمیمحیط محسوب 

اربران ک را پشتیبانی خواهند کرد. از سوی دیگر، با توجه به این موضوع که عمومی ونقلحملدر این صورت تعداد بیشتری از مسافران 

 راحتیبه  شوند، زدهوحشتبزرگ  هایمقیاسشود که افراد بدون اینکه از  تنظیم ایگونهبههستند، تراکم باید  هاپیاده TODاصلی در 

 ]8[. به چهره داشته باشند ارتباطات چهره کرده و رویپیاده موردنظرشانبه مقاصد 

TOD

توسعه 
فشرده

اختالط 
کاربری ها

پیاده 
مداری

تسحیالت 
حمل و نقل 
و جابجایی
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توجه به کاربری مختلط است. این امر باعث  مدار پیادهتوسعه  عمومی و ونقلحملاساسی در توسعه مبتنی بر  هایمؤلفهیکی از 

. شودمی TODموجب درونی شدن سفرها در حوزه  کندمیمبدأ و مقصد را به یکدیگر نزدیك  ازآنجاکهعابرین پیاده شده و  جذب

عمومی  نقلوحملاده از با استف راحتیبهباشند  شانروزمره هایفعالیتنگران نیاز به استفاده از اتومبیل برای انجام  افراد بدون اینکه

در  زمانهم طوربه و سکونت دترکیبی و وجود مراکز خری هایکاربریاستفاده از  ]همان[ .دهندمیرا انجام  و یا پیاده کارهایشان

 ]9.[سازدمیبه مقاصدی برای اهداف مختلف سفر با یك توقف تبدیل  را هاآنعمومی،  ونقلحمل هایایستگاهنزدیکی 

 زیر هایسیاست عمومی است که در قالب راهبردها و ونقلحمل مدار و جذاب از اهداف توسعه مبتنی بر پیاده هایمحیطخلق 

 .شودمی محقق

  4[.و منظر شهری هاخیابان، هاساختمانطراحی، مقیاس و کیفیت  جذاب برای عابرین پیاده از طریق ایمجموعهایجاد[ 

  7[ن عبور پیاده از عرض خیابا مسیرهایطراحی مناسب خیابان مدیریت ترافیك و تعبیه[ 

 و مسیرهای ویژه دوچرخه در هماهنگی کامل با ترافیك  درنظرگرفتن تسهیالت مناسب برای دوچرخه؛ تعبیه پارکینگ

 ]همان[ .عمومی است ونقلحمل الزامات توسعه مبتنی بر از TODدر حوزه  جاییجابهسایر وسایط  عبوری

 تسهیالت واقع در  ارتباط با نواحی اطراف توسعه؛ دسترسی محالت اطراف بهTOD تأمین شود که ایگونهبه بایستی 

 ]8[ نیاید وجود بهداخلی حوزه  مدار پیاده هایدسترسیاختاللی در 

 وسعه،برای کنترل ت ونقلحملو  ریزیبرنامهتوسط متخصصان  عمومی یك راهبرد کلیدی است که ونقلحملتوسعه مبتنی بر 

مهم در پایان دادن به مشکالت  مؤلفه یك عنوانبهکیفیت زندگی،  و باال بردن ونقلحملمتعدد  هایگزینه ارائهکاهش ترافیك، 

 ]9[.رودمیبه کار  ونقلحمل

به  کاربران است که منجر ساکنین و جاییجابهدر الگوهای غالب  ،رویپیادهعمومی و  ونقلحملدر این نوع از توسعه، استفاده از 

که بر حال  انجام شود ایگونهبهالزم صورت گرفته و  بااحتیاطتوسعه باید  . احداث پارکینگ در حوزهشودمیکاهش تقاضای پارکینگ 

عمومی باید  ونقلحملنشود. تعداد پارکینگ در توسعه بر مبنای  رویپیاده و هوای محیط مسلط نباشد و تبدیل به مانعی برای

، سنتی بندیپهنهدر  پارکینگ پیشنهادیرا حفظ کند از سوی دیگر، کاربری  مداری در این نوع از توسعه باشد که پیاده ایاندازهبه

توسعه بر  هایویژگی تنهانهاست،  شدهتنظیم منفرد هایکاربریمطالعات جذب و تولید سفر برای  بر مبنای عموماً  به ً این علت که

ت آن نادرس یابیمکانپارکینگ و یا  ازاندازهبیش. بلکه حتی ممکن است از طریق تأمین دهدنمیانعکاس  عمومی را ونقلحمل مبنای

در فاصله  سوارپارکاحداث  حل راهیك؛ TODایجاد تسهیالت پارکینگ در خارج از حوزه . ]7[ .تشویق کند افراد را به رانندگی نیز

 ]9[ .سریع و متواتر است هایاتوبوسعمومی از طریق  ونقلحمل دور و تأمین دسترسی به ایستگاه

 تجارب علمی (2-2
 سؤاله ک اندپرداختهعمومی گرا در شهر شیراز  ونقلحملاستفاده از الگوی توسعه  سنجیامکانبه  ایمقالهسلطانی و همکاران در 

 هاایستگاهاز  یكکدامعمومی محور پیرامون  ونقلحملاست که توسعه  اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ آن است بدین شرح

و )ع(قطار شهری، دو ایستگاه به نام امام حسین هایایستگاهاجرای الگو در  سنجیامکان منظوربه در این چارچوب. قابلیت بیشتری دارد

 هاییستگاهاسپس با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  اندشدهانتخابقطار شهری شهر شیراز  شماره یك شریعتی از خط

 ]10[ برخوردار است. TODبیشتری برای اجرای  ارجحیتایستگاه شریعتی از  درنهایتمذکور مقایسه و 

شهید  میدان) محور پیرامون ایستگاه مترو ونقلحملتوسعه  گیریشکلبه برسی اجزای کلیدی  ایمقالهدر  پور سعادتروح اله 

 حتمالیابه بیان شکست  شدهبررسیموجود در نمونه  هاینقصان بابیان درنهایتژوهش این پ( پرداخته علیخانی ملك شهر اصفهان
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امـل رو پرداختـه و عومتصل به ایستگاه متـ صرفاًتوسعه شهری پایدار و تبدیل آن به یك توسعه  پـروژه در دسـتیابی بـه اهـداف

 ]11[.به حمایت در راستای موفقیت پروژه را بیان نموده است موردنیاز

پرداخته. در  MTR5 هایایستگاهدر اطراف  کنگهنگدر شهر  TODاجرای  سنجیامکانو همکاران در پژوهشی به  4براندون

 ساکنین دگیزن کیفیت تواندمی پایداری بر تمرکز با شهری ریزیبرنامه سازییکپارچه هایتالش چگونه که شدهداده این پژوهش نشان

 ]12[ .شود بندیاولویت باید TOD ریزیبرنامه در و بخشد بهبود را

و  مانند بمبئی شهرهاییو توسعه در  ریزیبرنامه ابزارهاییکی از  عنوانبه TODبه برسی  ایمقالهدر  6پتکار آرادی سیدهارت

 MRT ونقلیحمل هایسامانهکاهش ترافیك و کیفیت سفر از  منظوربهماهاراشتارا که با مشکالت ترافیکی بسیاری روبرو است؛ 

با مشکالت مالی بسیاری روبرو است به معرفی چند مدل مالی برای کمك به  هاییپروژهساخت چنین  کهازآنجاییاستفاده نمایند. 

 ]13[ .پردازدمی TOD هایرحطمسئوالن در اجرای آگاهانه 

 ( تجارب عملی2-3

 پرتلند (2-3-1
 را Greshamو  Orenco و Hillsboro ایستگاه  توسعه توانمی پورتلند در هامحله توسعه و TOD از شدهانجام هاینمونه از

 هایاستسی از استفاده و هاکاربری از ترکیبی صورتبه مراکز در توسعه ریلی، ونقلحمل بر تأکید با پورتلند منطقه طرح .برد نام

 بهبود و طبیعی منابع از حفاظت شهری، مدیریت محدوده شهری، و هاشهرستان در و رسید تصویب به 1975 سال در ونقل،حمل

 شهروندان، تعامل درنتیجه پورتلند موفقیت .شد قرارگرفته مدنظر حفظ منطقه، عین در باال استاندارد با هایزیرساخت و امکانات

 سطح در ارتباطات به توجه عمل، ابتکار .هست مشترک هدف به رسیدن برای سیاستی و دهندگان خصوصیتوسعه و محلی هایدولت

 بوده نقلوحمل جایگزین اشکال بلکه اتومبیل، تنهانه پویایی، و زمین از استفاده بین ارتباط درک در کلیدی گام .بوده است محلی

 ]10[ است.

 پترزبورگ( 2-3-2
از  یکی کنار در و پیتزبورگ شهر مرکزی محدوده در TOD این .دارد قرار پیتزبورگ شهر در دنیا های TOD ترینموفق از یکی

یکدیگر  به را شهری محدوده نقاط ترینمهم و کرده گذر (abartابارت ) بلوار از اصلی خط این .است شدهاحداث ریلی اصلی خطوط

 .است نموده متصل

 ( کپنهاک2-3-3

 سال 25 الی 20 و در طی است شدهتقسیم ناحیه شش به دانمارک، کپنهاگ شهر ارشتاد ناحیه در واقع ارشتاد ایستگاهی مجتمع

 شامل گرفت، خواهد صورت جاده و آهن، فرودگاهراه تقاطع در که مترو ایستگاه حول ارشتاد شهر توسعه .یافت خواهد توسعه آینده

 گرفتهشکل شهری توسعه در جدی اصلی مبنای، بر ارشتاد توسعه .هست ... و هتل المللی،بین و داخلی هایشرکت دفاتر خرید، مراکز

 .اندپیوسته یکدیگر به کامالً  پروژه مالی منابع تأمین و اراضی توسعه ارشتاد، زیربنایی توسعه مثلث یعنی رأس3 خالصه طوربه .است

 ارشتاد: ایستگاهی مجتمع برای اجرایی هایمکانیسم .شودمی محسوب دانمارک شهری ریزیبرنامه در رویکردی تازه این

                                                           
4 Brandon 
5 Mass Transit Railway 
6 Arati Siddharth Petkar 
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 گیردمی عهده به دانمارک دولت و کپنهاگ شهرداری طرف از را پروژه اراضی مسئولیت. 

 کندمی دریافت وام هابانك از دولت و کپنهاگ شهرداری پشتوانه به. 

 ،14[ .رساندمی انجام به را کپنهاگ متروی برداریبهره آغاز و ساخت طراحی[ 

 روش تحقیق (3

سنجی از الگوی مکانعمومی محور، در جهت  ونقلحملدر این پژوهش پس از برسی و مطالعه محتوای نظری الگوی توسعه  

برای  کنیممیاستفاده  AHPاست، در جهت رسیدن به هدف اصلی این نوشتار از مدل شدهشهر رشت انتخاب BRTمذکور خط 

، معیار و زیر هاایستگاهاز  هرکدامبرای  هاداده آوریجمعاست. پس از  شدهاستفادهدر مدل از روش پرسشنامه  هاداده آوریجمع

 اهیایستگ درنهایتدو ایستگاه را مقایسه کرده و  معیارهااز این  هرکدام. در مرحله بعد با وزن دهی به کنیممیرا مشخص  معیارهایی

 .شودمیگزینه برتر جهت اجرای الگو انتخاب  عنوانبهز را به دست آورده باشد که بیشترین امتیا

 ( برسی نمونه موردی4

 در شهر رشت رانیاتوبوس( تاریخچه 4-1

و با توجه به میزان کرایه، سودآوری  مرورزمانبهبه کار گرفته شد، اما  رشت اولین اتوبوس در ایران توسط یك تاجر بلژیکی در شهر

ن به یکی از تجار ایرانی به نام )معی دهشگرفتهتوجیه اقتصادی آن رد شد و به همین دلیل اتوبوس به کار  حمل و نقل هایزیرساختو 

شاهی مشغول به فعالیت شد که  3کرایه هر نفر اتوبوس خود را به تهران آورد و با  انقالب مشروطه التجار( فروخته شد. او نیز پس از

تقاضا برای استفاده از این خودرو بیشتر از قبل شد و پس از چند سال با ورود چند اتوبوس توسط تجار مختلف به رشت  مرورزمانبه

اتوبوس  170و  هستایستگاه  45خط اتوبوس و  6در حال حاضر شهر رشت دارای  .مسافر شکل گرفت جابه جایی رونق زیادی در

 (3 شکل) .فعال در سطح شهر دا بوسمینیدستگاه  45دستگاه اتوبوس و  80که  بوسمینی 50

 (4شماره شکلشده است.)خیابان امام خمینی انتخاب BRTدر شهر رشت پنج ایستگاه از خط  TODسنجی الگوی جهت امکان

 شود واسطه نزدیکی مصلی شهر رشت بانام میدان مصلی نیز شناخته میشده در میدان توشیبا که بهایستگاه مصلی؛ واقع

قدیمی شهر رشت با خیابان امام  های ترافیکی شهر رشت است. این میدان محل تقاطع کمربندیکه یکی از مهم گره

 خمینی قرار دارد

 ن تری وآمدپررفتترین و ایستگاه پردیس؛ که محل اتصال خیابان منظریه به خیابان امام خمینی است و از معروف

 باشدهای شهر میخیابان

 ایستگاه فرهنگ 

 ایستگاه حافظ 

 ایستگاه حشمت 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84_%D9%88_%D9%86%D9%82%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84_%D9%88_%D9%86%D9%82%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 عمومی شهر رشت ونقلحمل .3 شکل

 

 شهر رشت BRT. خط 4شکل

 موردمطالعه هایمحدودهدر وضع موجود  متغیرهابرسی ( 4-2

. در این قسمت به معرفی است متغیرهایینیاز به  موردمطالعهدر محدوده  TODو ارزیابی اجرای الگوی  سنجیامکاندر جهت 

یاتی انتخابی کاربردی و عمل متغیرهایاست  ذکرشده. با عنایت به مطالبی که در بخش اول دوم )مبانی نظری( پردازیممی متغیرهااین 

 از: اندعبارت موردنظر هایایستگاهدر  TODالگوی  سنجیامکانبرای  موردمطالعه متغیرهای. شودمیانتخاب 

 نسبت مسیر پیاده .1

ده ش گیریاندازهو عرض معابر  شودمیتعیین  هاایستگاهدر هر یك از  روپیادهویژه  مسیرهایتعیین طول  منظوربهاین متغیر 

 شیباز  و معابر روهاپیادهبرای محاسبه مساحت فضای  به خیابان محاسبه شود. روپیادهنسبت سطح  صورتبه αشاخص  نهایتاًاست و 

AHH
Highlight
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قت تا با حداکثر د شدهاستفاده پارامترهااز  هرکداممساحت  GIS افزارنرمکه با استفاده از  شدهاستفادهمعابر شهر رشت  7هایفایل

 است. 2شده از مشاهدات میدانی جدول شماره انجام شود. حاصل اطالعات برداشت

مجموع فضای پیاده

مساحت کل خیابان
= 𝛼 

 هاایستگاه. نسبت مسیر پیاده در هر یک از 2 شمارهجدول 

 حشمتایستگاه  حافظایستگاه  فرهنگایستگاه  پردیسایستگاه  مصلیایستگاه  

 55624.3 60757.8 54825.46 86798.4 95874 (مترمربع) روهاادهیپمساحت 

 315509.3 375048.1 367709.32 364087.2 468134.76 (مترمربع) معابرمساحت کل 

α )17.63 16.2 14.91 23.84 20.48 )درصد 

 مذهبی -نسبت فضای فرهنگی .2

سطح بیشتری را به فضاهای مدنی که از الزامات توسعه  هاایستگاهاز  یكکداممطالعه این متغیر به این معناست که مشخص شود 

در آن تعامالت و  که شودمیرا شامل  هاییفعالیت. منظور از فضاهای مدنی تمام اندداده اختصاص عمومی محور است، ونقلحمل

 اکز محالت و ... .محلی، مر هایپارک، هاکتابخانه، تئاترهاآمفی: موزه، سینما، مانند گیردمیروابط اجتماعی صورت 

مجموع کاربری فرهنگی

مجموع کل کاربری
=  درصد کاربری فرهنگی

درصد فضای  8.94 مصلیکه ایستگاه  شودمیمشخص  شدهانجامبا توجه به اطالعات کاربری اراضی وضع موجود و مشاهدات 

پردیس، فرهنگ، حافظ و حشمت به ترتیب دارای  هایایستگاهسایر  کهدرصورتیایستگاه به فضای فرهنگی مذهبی اختصاص دارد 

 است. شدهدادهبه کاربری فرهنگی مذهبی اختصاص  فضاهادرصد از این  0.45و  0.31و  0.27و  0.44

 اختالط کاربری .3

است که این  شدهاستفاده 8از شاخص سنجش میزان اختالط کاربری زمین شدهانتخاب هاینمونهاختالط کاربری در  منظوربه

 ]10[ تحلیل متغیر باید نرماالیز شوند. منظوربه شدهمحاسبهاعداد  شودمیص از رابطه زیر محاسبه شاخ

توجه به کاربری مختلط است. این امر باعث  مدار پیادهتوسعه  عمومی و ونقلحملاساسی در توسعه مبتنی بر  هایمؤلفهکی از ی

. شودمیTOD موجب درونی شدن سفرها در حوزه کند میمبدأ و مقصد را به یکدیگر نزدیك  ازآنجاکهعابرین پیاده شده و  جذب

عمومی  نقلوحملبا استفاده از  راحتیبهباشند شان روزمره هایفعالیتنگران نیاز به استفاده از اتومبیل برای انجام  افراد بدون اینکه

 ]8[ دهند.می را انجام و یا پیاده کارهایشان
 آنتروپی زمین

 شدهاستفاده نزمی از شاخص سنجش میزان اختالط کاربری شدهانتخاب هاینمونهتعیین میزان اختالط کاربری در  منظوربه

 ]10[ تغییر باید نرماالیز شوند. منظوربه شدهمحاسبه. اعداد شودمیاین شاخص از رابطه زیر محاسبه  که ؛است

                                                           
7 Shape file 
8 Land-use Mix Entropy 
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درصد مسکونی] ∗ 𝐿𝑜𝑔(درصد مسکونی)] + درصد تجاری] ∗ 𝐿𝑜𝑔(درصد تجاری)] + درصد تجاری] ∗ 𝐿𝑜𝑔(درصد تجاری)] +

درصد تجاری] ∗ 𝐿𝑜𝑔(درصد تجاری)] + درصد تجاری] ∗ 𝐿𝑜𝑔(درصد تجاری)]/𝐿𝑜𝑔(𝑘)  

K=  زمین کاربری دستههای تعداد

نسبت به ایستگاه پردیس، فرهنگ، حافظ و  0.53گفت که ایستگاه مصلی با شاخص  توانیمرفته با توجه به محاسبات صورت گ

 .از اختالط کاربری بیشتری برخوردار است 0.45، 0.31، 0.27، 0.31، 0.44حشمت که به ترتیب 

 تراکم .4

 در ارتقای کیفیتو ایجاد سرزندگی در خیابان یك عامل کلیدی  عمومی ونقلحملتمرکز و تراکم فعالیتی در حمایت از سیستم 

ه باشد. عمومی داشت ونقلحملتا بهترین دسترسی را به سیستم  شود جادیا ییهامحل. تراکم باال بایستی در شودیممحیط محسوب 

اربران ک عمومی را پشتیبانی خواهند کرد. از سوی دیگر، با توجه به این موضوع که ونقلحملدر این صورت تعداد بیشتری از مسافران 

 یراحتهبشوند  زدهوحشتبزرگ  یهااسیمقشود که افراد بدون اینکه از  تنظیم یاگونهبههستند، تراکم باید  هاادهیپ TODاصلی در 

دهنده نتایج محاسبات نشان 3جدول شماره  ]7[ کرده و ارتباطات چهره به چهره داشته باشند. یروادهیپ موردنظرشانبه مقاصد 

 صورت گرفته است.

سطح اشغال 

کل زمین
× تعداد طبقات =  تراکم ساختمانی

 هاایستگاه. تراکم ساختمانی 3جدول شماره 

 حشمت حافظ فرهنگ پردیس مصلی 

 129.25 140.34 135.12 144.8 173.22 میانگین تراکم ساختمانی

 : نگارندگانمأخذ

 وتحلیلتجزیه( 5

 
 TOD. ساختار سلسله مراتبی الگوی 5 شکل
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 (AHPفرآیند مدل تحلیل سلسله مراتبی) (5-1

و  هانهیگززیرمعیارها و  که در آن اهداف، معیارها، میدهیمتشکیل  یموردبررسدر ابتدا یك ساختار سلسله مراتبی از موضوع 

  .دهدیمرا نشان  هاآنارتباط 

 

 ارهایمع یبندرتبه. 6 شکل

. اهمیت استراکم و ت اختالط کاربریمذهبی، -: نسبت فضای پیاده، نسبت فضای فرهنگی(6شکل)به ترتیب ارهایمعاهمیت 

در ابعاد مختلف شهر اعم از: سالمت عمومی و کاهش آلودگی هوا و... سبب برتری این معیار نسبت به  یروادهیپقابل فضاهای شهری 

ی در ابعاد مختلف شهر اعم از: سالمت عمومی و کاهش آلودگی هوا روادهیپاهمیت فضاهای شهری قابل دیگر بوده است. یارهایمع

 TODبا الگوی  هاآننسبت مهم بودن این معیارها به نسبت ارتباط  است.ی دیگر بوده ارهایمعو... سبب برتری این معیار نسبت به 

ذهبی م -ی شده است. باال بودن درجه اهمیت معیارهای نسبت فضای پیاده و نسبت فضای فرهنگیسازیبومکه با شهر رشت  است

 یرونیازااست  شدهساختهی از آن توجهقابلنسبت به دو معیار دیگر بدین سبب هست که شهر رشت،شهری است که قسمت 

 معیارهای اختالط کاربری و تراکم،از اهمیت کمتری برخوردار هستند.

 

 

 هاستگاهیامعیار فضای پیاده برای  یبندرتبه. 7شکل

 

 

 هاستگاهیابرای  فرهنگیی امعیار فض یبندرتبه. 8شکل

 

 

 هاستگاهیامعیار تراکم برای  یبندرتبه. 9شکل

 نسبت فضای پیاده

 نسبت فضای فرهنگی

 اختالط کاربری

 تراکم

 

 0.05 =نرخ ناسازگاری

 مصلی

 پردیس

 حشمت

 حافظ

 فرهنگ

 

 0.05 =نرخ ناسازگاری

 مصلی

 پردیس

 حافظ

 حشمت

 فرهنگ

 

   0.05 =نرخ ناسازگاری

 

 

 
 مصلی

 پردیس

 حافظ

 فرهنگ

 حشمت

 

   0.02 =نرخ ناسازگاری

 

 

 

0.367 

0.316 

0.139 

0.123 

0.055 

0.370 

0.227 

0.216 

0.099 

0.088 

0.605 

0.141 

0.112 

0.078 

0.063 



کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسالم 

 (2018تبریز)پایتخت گردشگری کشورهای اسالمی –ایران 

 
 
 

 
 هاستگاهیامعیار اختالط کاربری برای  یبندرتبه. 10شکل

 

 

 

 TOD اجرای تیارجحترتیب  هب هاستگاهیانهایی  یبندرتبه. 11شکل

علت این برتری،وجود فضای  (11شکل)کردند. کسب رادیگر باالترین امتیازها  یهاستگاهیامصلی و پردیس در بین  یهاستگاهیا

مناسب،  روادهیپو وجود فضای  (10-9- 8 اشکال)باال در ایستگاه مصلی تراکم و رینظیبمذهبی وسیع، اختالط کاربری  -فرهنگی

ایستگاه فرهنگ به دلیل عدم برخورداری از  (9-8-7 اشکال )و کافی در ایستگاه پردیس است. قبولقابلتراکم باال و فضای فرهنگی 

 (8شکل) مذهبی الزم –،ایستگاه حافظ به علت فقدان فضای فرهنگی (9-7 اشکال)مناسب و  تراکم ساختمانی کم یروادهیپفضای 

ی را ، امتیاز کافزادروندر جهت توسعه  یبرداربهرهدر راستای  باال، کمبود فضای فرهنگی چنداننهتراکم و ایستگاه حشمت به جهت 

محور از چهار معیار تراکم، نسبت فضای فرهنگی، نسبت فضای پیاده،  ونقلحملبرای اجرای طرح توسعه  (9-8 اشکال )کسب نکردند.

از میان پنج ایستگاه موجود، ایستگاه مصلی  AHPاکسپرت چویس و روش  افزارنرمه شد که با استفاده از اختالط کاربری استفاد

 برگزیده شد. TODجهت اجرای 

 گیرینتیجه( 6
 هاییپیشنهادشدیم تا  آن بر، مشاهدات میدانی و همچنین مبانی نظری این پژوهش هاتحلیلبا توجه به نتایج بدست آمده از 

 دهیم؛ در این پیشنهادات ارائهکه باالترین امتیاز را برای این مهم کسب کرده بود  مصلیموفق در ایستگاه  TOD برای اجرای یك 

 موفق به کار گرفته شود تا احتمال شکست احتمالی پروژه به حداقل برسد. TODیك  سعی بر آن بوده که تمام الزامات

صرف تجاری یا مسکونی جانمایی نشوند و از لغات  بانام هاکاربریبا توجه به اصل اختالط کاربری سعی شده تا  هاگزینهدر این 

 صرفاً  یاربرک ،بهیکاربر نیا شتریب سهمتجاری مختلط  هایکاربریدر  مثالعنوانبهاستفاده شود؛ تجاری مختلط و مسکونی مختلط 

 گوناگون هانیاز کردن فراهم در شهیر مختلط هایکاربری جادیا فلسفه.دارد تعلق نگیپارک و یمسکون هایکاربری گرید سهم  و یتجار

  .دارد ی و پویایی در جامعهسرزندگ جادیا ،محدوده در

 لط،کهمخت هایکاربری جادیا با. است مختلف هایگونه  در یکاف نگیپارک کردن ،فراهمونقلحمل التیتسه در مهم یلیخ موضوع

 که محدوده،  از رونیب ای انتقال حوزه در نگیپارک قطعات جادیا نیهمچن و شدهداده اختصاص نگیپارک  به ی،سهمهاآن یهمه  در

 هم و پارک یفضا عنوانبه هم ایحاشیه نگیپارک  جادیا از هرچندبار ترافیك عبوری از حوزه دروازه ایی کاسته شود.  شودمیسبب 

ی محور قرار دادن کاربری آموزش ونقلحملدر توسعه  نندهکتکمیل؛ و در آخر، نکته است نشده غفلت ادهیپ نیعابر یبرا محافظ سپر

-12اویر)تص شماتیك گذاریلکهدر ادامه، ابتدا آلترناتیو به شکل  مجزاست. صورتبهسبز برای هر واحد همسایگی و کاربری فضای 

 مصلی

 پردیس

 حشمت

 حافظ

 فرهنگ

 

   0.06 =نرخ ناسازگاری

 

 

 
 پردیس

 مصلی

 حافظ

 فرهنگ

 حشمت

 

   0.04 =نرخ ناسازگاری

 

 

 

0.219 

0.419 

0.119 

0.089 

0.155  

 

 

 

0.492 

0.276 

0.108 

0.083 

0.041 
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با توجه به گسترش  خواهد گشت. ارائه (14شکل) اصلی گذاریلکهسپس آلترناتیو  (15 شکل) خیابان پیشنهادی مقطع عرضی،  (13

این رویکرد جدید کارگیری بهضرورت BRTو ، خطوط مترو ازجملهعمومی در شهرهای بزرگ کشور،  ونقلحمل هایسامانهو توسعه 

که تدوین  . بدیهی استشودمیمطرح  ازپیشبیشروزافزون شهرها،  گامی در جهت بهبود مشکالت عنوانبهدر توسعه شهری، 

شود  منجرTOD  هایپروژهعه ممکن است به شکست ماهیت و ملزومات این شکل از توس جامع و تفصیلی بدون توجه به هایطرح

 حد ، تنها درموردنظرعمومی در غیاب اصول رویکرد  ونقلحمل هایایستگاه. توسعه در اراضی اطراف شودمیعرضه  هاآنکه پس از 

تر توسعه باید بس از منافع این شکل از گیریبهرهعمومی باقی خواهد ماند. برای  ونقلحملگسترش کالبدی در مجاورت سیستم 

عمومی و تدوین ضوابط، قوانین و الگوی توسعه محالت و  ونقلحمل هایایستگاهصحیح  یابیمکانایجاد شود. بدین منظور،  مناسبی

زمینه اجرای  نوشتار اخیر رودمی. انتظار آیدمی بدنظردر رویکرد فوق قبل از هر چیز ضروری  شدهمطرحدر چارچوب اصول  شهرها

مسیر توسعه پایدار را دارا هستند ازجمله رشت فراهم آورده  ها در شهرهایی که پتانسیل باالیی برای قدم برداشتن درطرح گونهاین

 باشد.

 

 1. آلترناتیو شماره12شکل
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 2. آلترناتیو شماره 13شکل

 

 در ایستگاه مصلی TOD. پیشنهاد نهایی برای اجرای 14 شکل



کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسالم 

 (2018تبریز)پایتخت گردشگری کشورهای اسالمی –ایران 

 
 

 

 معابر اصلی) امام خمینی و مدرس( پیشنهادی. مقطع عرضی 15شکل

 منابع:

[1] Federal Transit Administration. (2002). Transit oriented development and joint development in the United 

States. Transit Cooperative Research Program, 1-144. 

رابطه متقابل حمل و نقل همگانی و توسعه شهری، در مجموعه مقاالت بررسی 1388. .مفیدی شمیرانی، مجید و کاشانیجو، خشایار] 2[

 نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك، تهران : سازمان حمل و نقل و ترافیك تهران ارائه شده برای

[3] Calthrope, P. (1993). the Next American Metropolis (Ecology, Community and American Dream). 

Princeton, N.J: Princeton Architectural Press. 

[4] CANPZD. (2006). Transit Oriented Development (TOD) Guidebook, City of Austin Neighborhood 

Planning and Zoning Department, Austin: Metropolitan Council. 

[5] Dittmar, H & Poticha, Sh. (2004). Defining Transit-Oriented Development: The New Regional 

Building Block, The New Transit Town; Best Practices In Transit-Oriented Development, Washington, Covelo & 

London: Island Press 

[6] Arrington, G. B., Faulkner, T., Smith-Heimer, J., Golem, R., and Mayer, D. (2002). Statewide Transit-Oriented 

Development Study: Factors for Success in California, Technical Appendix. Prepared for 

California Department of Transportation, San Francisco, The Caltrans Division of Mass Transportation and Parsons 

Brinckerhoff, Faulkner/Conrad Group, and Bay Area Economics. 

، حمل و نقل عمومی توسعه مبتنی بر سازی حوزههای شهری در چارچوب راهنمای برنامه. 1390. ، مصطفی و ذبیحی، مریمبهزادفر ]7[

 فصلنامه علمی پژوهشی باغ نظر، شماره هجدهم

[8] Valley Connections. (2001). Model Transit-Oriented District Overlay Zoning Ordinance, Prepared 

for Valley Connections, Valley, Community Design and Architecture, Inc.  

[9] Daisa, J. M. (2004). Traffic, Parking, and Transit- Oriented Development, The NewTransit Town; 

Best Practices In Transit-Oriented Development, Washington, Covelo & London: Island Press. 

(. امکان سنجی استفاده از الگوی توسعه حمل و نقل عمومی گرا. پنجمین کنفرانس 1392علی سلطانی، سید رضا آزاده، ملیحه زارع. ) ]10[

 (. مشهد.16-1برنامه ریزی و مدیریت شهری. )ص. 

 دوازدهمین کنفرانس بین(. بررسی اجزای کلیدی شکل گیری توسعه حمل و نقل محور پیرامون ایستگاه مترو. 1390سعادتپور. ر. ا. ) ]11[

 (. تهران: شهرداری تهران.14-1المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیك )ص. 

[12] Brandon Bukowski, Dwight Boatman, Kevin Ramirez, Mengxi Du. (2013, February 28). A Comparative 

Study of Transit-Oriented. p. 92. 



کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسالم 

 (2018تبریز)پایتخت گردشگری کشورهای اسالمی –ایران 

 
 

[13] Arati Siddharth Petkar And Sneha Sunil Hamand, 2013, A Study of Transit Oriented Development in 

Indian Context,  Proc. of Int. Conf. on Advances in Civil Engineering, AETACE 

 و 87 زمستان، 62و  61، فصلنامه آبادی، شماره »تلفیق حمل و نقل عمومی و کاربری زمینTOD «حق شناس، ساناز،  ]14[

 ؛88بهار 




