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 Abstract     چکیده

راهکارها و ارتقای  ۀپایدار شهری یک چارچوب بسیار قوی برای ارائ ۀتوسع

تواند به عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای پاسخ کیفیت زندگی است که می

یکی از رویکردهای  در جهان محسوب شود. محیطیبه مشکالت وسیع زیست

« رشد هوشمند»مهم توسعۀ پایدار شهری، رشد هوشمند شهری است. 

 ،ریزی شهری است که رشد را در مراکز شهری فشردهای در برنامهنظریه

با ایجاد  (1TOD)توسعۀ مبتنی بر حمل و نقل همگانی محور کند.متمرکز می

حمل و نقل عمومی و یا توسعۀ مراکز شهری، مراکز شهری واجد دسترسی به 

مفهوم هدف این مقاله بررسی در جهت رشد هوشمندانۀ شهرها گام برمیدارد. 

TOD  و جایگاه آن در رشد هوشمند شهری و مزایای اجرای آن است تا با

ای بتوان با ارائۀ راهکارهایی به یکی از بررسی امکانات ایجاد چنین توسعه

فاکتورهای مهم رشد هوشمند شهری دست یافت. در تحقیق حاظر پس از 

تحلیلی مطالب  -ای از روش توصیفیجمع آوری اطالعات، به روش کتابخانه

های انجام ایم. بررسیردآوری شده از مقاالت و کتب را دسته بندی کردهگ

انجام و یا در حال انجام  TODدهد که در بسیاری از شهرها شده نشان می

به طور  TODدهد که اجرای های انجام شده نشان میباشد و نتایج طرحمی

رسیدن کند و باعث موثری مشکل ترافیک و معضالت ناشی از آن را حل می

 شود.به رشد هوشمند شهری می

 Sustainable urban development is a very strong framework 
for providing solutions and improving the quality of life, 
which can be considered as one of the main tools to respond 
to the vast environmental problems in the world. One of the 
important approaches of sustainable urban development is 
smart urban growth. "Smart growth" is a theory in urban 
planning that concentrates growth in dense urban centers. 
Development based on public transportation (TOD) by 
creating urban centers with access to public transportation 
or developing urban centers takes a step towards the smart 
growth of cities. The purpose of this article is to investigate 
the concept of TOD and its place in smart urban growth and 
the benefits of its implementation, so that by examining the 
possibilities of creating such development, one of the 
important factors of smart urban growth can be achieved by 
providing solutions. In the current research, after collecting 
information, we have categorized the materials collected 
from articles and books using a descriptive-analytical library 
method. The conducted investigations show that TOD has 
been done or is being done in many cities and the results of 
the plans show that the implementation of TOD effectively 
solves the traffic problem and the problems caused by it and 
leads to smart urban growth. 
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در ساختار  یفراوان ییراتو تغ یشدنکالبد شهرها، گسترش مهار ن

هـای شهرها، رشد و گسترش شهرها در ارتفاعات بـا شـیب ییفضا

 ۀو خدمات شهری و عدم استفاد هاساختزیـاد، افزایش هزینه و زیـر 

 هاییناند که شهرها به سمت زمبهینه از زمین و.... موجب شده
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چنانکه  [.1] یابندخود گسترش  یرامونپ یطاطراف و مح یکشاورز

ای برای رشد و گسترش کالبدی و فضایی شهر کنترل نگردد و برنامه

شهری یا پراکنش افقی  رالای به نام اسپآن اندیشیده نشود، پدیده

از  یشهر، به انواع ۀرویه را به وجود خواهد آورد. رشد پراکندبی

 یهابر جنبه یشتراشاره دارد که ب یشهر ۀتوسع ۀپراکند یالگوها

رفتن  یناز ب ی،ساختمان ساز یعرشد سر یلتوسعه از قب یالگو یمنف

 ۀبه توسع یندارد و همچن یدتأک یکتراف یشبا ارزش و افزا هایینزم

مردم را از محل  یشهر، که محل زندگ یها و مرزهاکم تراکم در لبه

منجر شده و در  کندیجدا م یلو محل تحص یحتفر ید،کار، محل خر

وجود  یاساس یازها نمکان ینا ینب یشخص یدرواستفاده از خو یجهنت

 یشهر اقتصادبر  یادیز یمنف یامدهایاثرات و پ یدهپد ینا [.2]دارد 

راهبردها و  یده،پد ینا یامدهایاز پ ی. با آگاهکندیوارد م یزن

کنترل رشد پراکنده و کاهش اثرات آن ارائه  یبرا یمختلف یراهکارها

است. تفکر امروزه  یشهر یدارپا ۀراهکار ها توسع یناز ا یکیشده که 

هر اندازه امکان دارد با  یداست که شهرها با ینا یشهر ۀدر توسع

 یاتح ۀسازگار باشند و در حفظ تعادل چرخ یعیطب زیستیطمح

گام بردارند  یداریپا یبه سو یدشهرها با یگرعمل کنند. به عبارت د

 یک یشهر یدارپا ۀ. توسعیندتوجه نما یشهر یدارپا ۀو به توسع

در  یزندگ یفیتک یراهکارها و ارتقا ۀارائ یبرا یقو یارچارچوب بس

 یبرا یاصل یاز ابزارها یکیاند به عنوان تویاست که م یسطح محل

 [.3]در جهان محسوب شود  محیطییستز یعپاسخ به مشکالت وس

 یرشد هوشمند شهر ی،شهر یدارپا ۀمهم توسع یکردهایاز رو یکی

 ینو مهمتر یدترینراهبرد رشد هوشمند از جمله جد [.4]است 

نموده است  یکه سع شودیمحسوب م یدارپا رنشینیشه یهاانگاره

شهر  یکنترل و کاهش پراکنش افق ینۀدر زم یقبل یکردهایرو یتمام

 [.2]کند  یو مدل ساز بندییهنظر ید،جد یمپارادا یکرا در قالب 

 یمراکز شهر یجادمحور با ا یهمگانبر حمل و نقل  یمبتن ۀتوسع

در  ی،مراکز شهر ۀتوسع یاو  یعموم نقلبه حمل و  یواجد دسترس

 یلو هدف آن فراتر از تبد یداردجهت رشد هوشمندانه شهرها گام برم

بر  یدر این مقاله به مرور[. 5]است  یبه عموم یحمل و نقل خصوص

محوریت  شهری با ۀو توسع یمفاهیم و تعاریف رشد هوشمند شهر

رشد  یهااز گزینه ی)به عنوان یک حورم یحمل و نقل همگان

استفاده از این رویکرد، به عنوان زمینه  یهوشمند( و اصول و مزایا

 یبا نگاه یاز معضالت شهر یحل بخش ینو در راستا یساز حرکت

 .شودیجدید و پیشرو پرداخته م

 ضرورت تحقیق -١-١

مسکونی، تجاری و خدماتی، حجم  ۀهای عمدشهری با کاربری مراکز

د که افزایش در میزان ندهیی از خودروها را در خود جای میالبا

مانند تراکم، آلودگی صدا و هوا  وسائل نقلیه باعث برخی از پیامدها

کاهش  گذاران به دنبال راهی برای؛ از این رو سیاستشده است

بیشتر  از طرفی [.6] وابستگی به خودرو در نواحی شهری هستند

شهرها در کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران، به دلیل ناهماهنگی 

های حمل و نقل شهری با ریزی کاربری اراضی و سیاستبین برنامه

یکی از رویکردهای مطرح در  .مشکل تراکم ترافیکی روبرو هستند

 ت شهری پدید آمده همچون تراکم ترافیکی، آلودگیالپاسخ به مشک

همگانی حمل و نقل  ۀشهرها، توسع ۀپراکنده و بی رویهوا وگسترش 

کید بر أبا تو  رشد هوشمند است که در قالب جنبش( TOD) محور

حمل و نقل همگانی درصدد آن است تا جوامعی سالم و با اقتصادی 

 [.7] پویاتر را ایجاد نماید

 طرح مسئله -١-2

وغی و در شهرهای بزرگ جهان و از جمله ایران برای حل مشکل شل

ها، خطوط مترو راهترافیک تاکنون مبالغ زیادی در زمینۀ احداث بزرگ

چرا با وجود این  رانی انجام شده است. اماو گسترش خطوط اتوبوس

مردم همچنان از خودرو مشکل ترافیک حل نشده است و همه هزینه، 

شهر برای عابران پیاده که  این است که علت اصلی .دستبردار نیستند

 ۀتوسع ۀنقشاست. ساخته نشده ، استفاده کنند و نقل عمومی حملاز 

چیز را  خودرو به ظاهر همه ند.اشهرها را خودروها طراحی کرده

شهرها به  .استپذیر کرده و شهر بر اساس آن توسعه یافته دسترس

 نیستسفرها، مناسب افراد پیاده  مسافتاند که نحوی طراحی شده

به عمل آمده  این مشکلهای زیادی برای برطرف ساختن شالت [.8]

به عنوان یکی از  "رشد هوشمند"ها راهبرد ترین آنکه عمده

 .است "شهری ۀپراکندگی توسع"راهکارهای مقابله با 

 مبانی نظری      -2

 تعاریف، مبانی و مفاهیم رشد هوشمند شهری -2-١

همراه بوده های بسیاری تعریف رشد هوشمند شهری، با چالش

این اصطالح از زمانی که برای اولین بار مطرح شد تا امروز،  است.

به طور کلی  طیف متنوعی از عوامل و معیارها را در بر گرفته است.

ریزی شهری و ای در برنامهنظریه« رشد هوشمند»توان گفت می

 .کندمتمرکز می ،حمل و نقل است که رشد را در مراکز شهری فشرده

هاست و ابزاری برای راه بهتری برای حفظ شهرها و شهرک در واقع

ای از شهر و مناطق روستایی با گسترهۀهای حوممحله ساخت شهر،

های حمل و نقل در نزدیکی به مشاغل، انتخاب در مسکن و شیوه

توان را می هوشمند رشد [.2] شودها و مدارس محسوب میمغازه

چنین تعریف کرد که پاسخی به پراکندگی رشد شهری و هدایت 

زیست مطلوب و ها به سوی اجتماع توانمند با دسترسی به محیطآن

یکپارچگی اکولوژیــکی را در  یابی به جوامع سالم است کهدست

های کوتاه مدت و بلند مدت افزایش داده و کیفیت زندگی را از دوره

های حمل و نقل، اشتغال و مسکن منطقه گزینه ۀمندا ۀطریق توسع

در مجموع به عنوان یک مفهوم جدید از رشد  [.9] دهدافزایش می

شهری در یک  ۀرشد هوشمند از رشد و در آمیختن توسع ،شهری

نظام هماهنگ طبیعت و  ۀتوسع با کند واکوسیستم کلی حمایت می

های آمد و ستمکند و سی، مرزهای رشد شهری را محدود میانسان

ی با تراکم باال و فشرده را به یدهد و جاهارا توسعه میشد چندگانه 

های متروک و رسیدن به یک رشد شهری مجدد از مکان ۀاستفاد

 کندثر و تا حدی دارای شرایط رشد شهری تشویق میؤمنطقی م

 ۀهوشمند تضمینی است در این که توسع در واقع رشد [.10]

مسکن از لحاظ اقتصادی دقیق،  ۀو توسع مناطق شهرها، محالت

است  پذیریزیست ۀزیست و حامی جامعه برای توسعمحیط حافظ

از نظر جان میلر  [.11] باشدآن افزایش کیفیت زندگی می ۀکه نتیج

( رشد هوشمند تالشی برای شکل دوباره بخشیدن به شهر و 2002)
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و حفاظت از رشد حومه برای ارتقاء اجتماعات محلی، تقویت اقتصاد 

 رشد هوشمند را به صورتبرخی از متخصصین  محیط زیست است.

روی و دسترسی به حمل و نقل با قابلیت پیاده شکل فشرده،»

 [.12] هاستحومه  د که راه حلی برای پراکندگیندانمی« عمومی

 اصول رشد هوشمند شهری -2-2

الگوی اند که های اخیر بسیاری از جوامع تصمیم گرفتهدر سال

هایشان را بر اساس اصول رشد هوشمند بنا کنند. اصول جامعه ۀتوسع

 :[13] باشدارائه شده در رویکرد رشـد هوشمند به شرح ذیل می

رشد هوشمند از کاربری ترکیبی زمین : 2کاربری ترکیبی زمین .1

های بهتر برای به عنوان عنصری اساسی در دستیابی به مکان

های ب انواع مختلف کاربریکند. ترکیزندگی حمایت می

ها در محله هتجاری، مسکونی، تفریحی، آموزشی، اداری و غیر

روی هایی که دسترسی مناسبی با دوچرخه و حتی پیادهیا مکان

کاربری  شاید سبب ایجاد شهرهای جذاب و متنوع شود. دارند،

ها کند. زمانی که خانهترکیبی از حمل و نقل عمومی حمایت می

کمی از مراکز خرید و مراکز اشتغال واقع شوند، با فاصله 

روی و دوچرخه جایگزین استفاده های دیگری مانند پیادهشیوه

پذیری بیشتر از خودرو خواهد شد که این امرسبب زیست

کند تا از مزایای این سبک شود و افراد بیشتری را قادر میمی

  استفاده کنند. ،زندگی مناسب

های فشرده، به عنوان ساختمان: 3دههای فشرطراحی ساختمان .2

عامل مهمی در دستیابی به رشد هوشمند، به ایجاد مراکز 

کند. طراحی همسایگی مناسب برای سکنه کمک می

کند که از زمین های فشرده، این فرصت را ایجاد میساختمان

. ثرتری برای ساخت و ساز استفاده کنیممؤ و به نحو کاراتر

ستیابی به مقدار تراکم جمعیتی مورد ساخت و ساز فشرده در د

 کند. های مختلف حمل و نقل کمک مینیاز برای اجرای گزینه

یکی از اهداف اصلی : 4های متنوع مسکنها و گزینهارائه فرصت .3

و اولیه رشد هوشمند، ارائۀ تنوع کافی در انواع مسکن با 

های متفاوت برای انطباق با طیف وسیعی از نیازها و قیمت

های رشد هوشمند برای ایجاد هاست. با استفاده از روشهسلیق

های مسکن، شهرها عالوه بر بهبود تری از گزینهطیف وسیع

کیفیت زندگی خانوار، بین تعداد مشاغل و تعداد مساکن تعادل 

و مبنای قوی برای حمایت  کنندمی ها ایجادبهتری را در محله

و دیگر خدمات ایجاد های حمل و نقل، مراکز تجاری از ایستگاه

وابسته به  ۀهای زیست محیطی توسعشود؛ بنابراین هزینهمی

 یابد. کاهش می ،خودرو

روی شهرهای قابل پیاده :5رویهای قابل پیادهایجاد محله .4

بهترین الگو برای دستیابی به اهداف رشد هوشمند 

زیرا این شهرها سبب افزایش تحرک، کاهش اثرات   هستند؛

های دارای رشد اقتصاد و حمایت از محله محیطی،منفی زیست

 شوند. همبستگی اجتماعی می

رشد  :6های متمایز و جذاب با حس تعلق مکانی قویایجاد محله .5

هوشمند به دنبال ساخت نوعی محیط فیزیکی است که حس 

شهر ایجاد کند، بنابراین از یک بافت اجتماعی  را در سربلندی

در حقیقت رشد هوشمند از این . کندبه هم پیوسته حمایت می

کند که توسعه نباید تنها پاسخ به نیازهای عقیده حمایت می

 فرینش جوامعی که واضح و منحصرآاقتصادی بدهد بلکه باید به 

  .بفرد است کمک کند

های کشاورزی، مناظر طبیعی زیبا و حفظ فضاهای باز، زمین .6

 فضاهای باز طبیعی به:  7محیطیمناطق حساس زیست

های مختلفی از قبیل تقویت اقتصاد محلی، حفاظت از روش

مناطق بحرانی زیست محیطی، ایجاد فرصت بازآفرینی و هدایت 

های موجود شهر از رشد رشد و گسترش جدید به سمت محله

حفاظت از فضاهای باز  ند.نکهوشمند شهری حمایت می

طبیعی از طریق حذف فشار ساخت و ساز و هدایت سمت 

های موجود شهر به حمایت از ساز به سوی محلهساخت و 

های های زیبایی طبیعی و زمینجوامع گیاهی و جانوری، مکان

مبارزه با  سبب کند. حفظ فضاهای بازکشاورزی کمک می

آلودگی هوا، آلودگی صوتی، کنترل باد، کنترل فرسایش و پایین 

  گردد.آوردن درجه حرارت، سبب بهبود محیط زیست می

 :8های موجودو هدایت ساخت و سازها به سمت محله تقویت .7

رشد هوشمند، توسعه و ساخت و سازهای شهری را به سمت 

ها و خدمات کند که دارای زیرساختی هدایت مییهامحله

موجود شهری هستند. هدف این است که از منابع و امکانات 

های گذاریبهینه شود و ارزش سرمایه ۀموجود شهر استفاد

ها صرف شده است، حفظ و دولتی که در این محلهخصوصی 

های موجود، شهر از پایه شود. با تشویق توسعه به سمت محله

شود، مجاورت بیشتر به محل کار و تری برخوردار میمالی قوی

های ساخته شده خدمات مورد نیاز، سبب افزایش کارایی زمین

و ای ها، کاهش فشار توسعه بر مناطق حاشیهو زیرساخت

  شود.فضاهای باز طبیعی می و های کشاورزیحفاظت از زمین

همچنان که شهرهای  : 9های مختلف حمل و نقلارائه گزینه .8

دهند، مزایای بیشتری خود را با اصول رشد هوشمند تطبیق می

شود. تر میمحل کار و محل سکونت روشنبا  ارتباط حمل و نقل

از خودروی شخصی  اگرچه هنوز هم تعداد زیادی از شهروندان

کنند، تمایل به بهبود اشکال برای سفرهای خویش استفاده می

سواری و دیگر حمل و نقل مانند حمل و نقل عمومی، دوچرخه

روی در حال افزایش است. متخصصان حمل و نقل به پیاده

ها و گذاریای هستند که از سرمایههای خالقانهدنبال سیاست

، بهترین استفاده را بکنند و های موجود حمل و نقلسیستم

برای دستیابی  سبب افزایش کارآیی اقتصادی حمل و نقل شوند.

های حلهای رشد هوشمند شهری راهبه این وضعیت، سیاست

یکی از اهداف کلیدی رشد   کنند.مختلفی را پیشنهاد می

های بیشتر برای انتخاب مین گزینهأت  هوشمند شهری،

ن، محله، فروشگاه و حمل و نقل های مسکشهروندان در بخش

 است. 

بینی شدنی، عادالنه و مقرون ای پیشتصمیمات توسعه .9

ای از رشد خواست نمونه، اگر کسی می1980ۀدر ده:  10بصرفه

های انگشت شماری در کل دنیا هوشمند را ببیند، تنها نمونه

، بسیاری از شهرها، حداقل یک 1990ۀاما در ده  وجود داشت؛

 ۀصدها پروژ هامروز رشد هوشمند را به نمایش گذاشتند. ۀپروژ
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رشد هوشمند در شهرهای مختلف دنیا وجود دارد که به اتمام 

رسیده یا در دست ساخت هستند. برای جلب توجه 

دهندگان، سازندگان و کارآفرینان به اجرای گذاران، وامسرمایه

ه های رشد هوشمند شهری، رشد هوشمند باید مقرون بپروژه

 صرفه و سود آور باشد. 

تشویق شهروندان و ذینفعان به همکاری و مشارکت در  .10

یکی از اجزای کلیدی رشد  :11تصمیمات توسعه و ساخت و ساز

هوشمند، اطمینان یافتن از مشارکت و همکاری به موقع و مکرر 

هایشان همه شهروندان و ذینفعان برای شناسایی نیازها و نگرانی

تواند زمان بر، بی اثر و گران باشد ان میمشارکت شهروند است.

تواند به تفکیک سریع ای میهای قوی جامعهاما تقویت همکاری

ریزی و اهمیت فهم بیشتر جامعه از برنامه نتایج توسعه

های و سیاست هابرنامه گذاری مناسب منتهی شود.وسرمایه

های قوی شهروندان گذاریسرمایه رشد هوشمند بدون ۀتوسع

ها نآت قدرتمند نخواهد بود و در حالت بدتر لبهترین حادر 

وقتی مردم احساس  ورند.آجوامعی بیمار و نامطلوب بوجود می

هستند کمتر به همکاری  اطالعکنند که از اهمیت قوانین بی 

 ورند. آبا قوانین سفت و سخت روی می

 (TODتوسعه حمل و نقل همگانی محور) -3-2

دهد که له ترافیک، نشان میأها برای حل مسشالتاریخی ت یهمطالع

کشورهای توسعه یافته در گذر زمان، مسیر زیر را پیمودند و نهایتا 

 .توانستند بر خودرومحوری، ترافیک و عوارض ناشی از آن فائق شوند

های ها، واکنشهای اولیه به سیل خودرو در خیابانابتدا: واکنش

اقدامات پلیسی جهت روان )و مرور های عبور سازیانفعالی بود. بهینه

های طراحی میادین، رفع گره کردن ترافیک، انتقال بار ترافیکی، باز

های های ترافیکی و طرحپیوست)ها ، ایجاد محدودیت(ترافیکی و ...

احداث اتوبان و )ت حرکتی الو ایجاد تسهی (محدود کننده حرکت

یزاد دربرخورد اولیه آنچه آدمال و ک (تونل و پل و دوربرگردان و ...

سپس: راه اندازی سیستم حمل و نقل  .کندبرای مدیریت سیل می

گذاری عمومی به عنوان جایگزینی برای خودرو که علیرغم سرمایه

هایی از زیاد و امیدهای اولیه، موفقیت زیادی کسب نکرد ولی نشانه

له ترافیک در أای را به نمایش گذاشت. مسحل ریشهیک راه

تر از آن بود که بتوان با اتوبوس و مترو به مصاف نشهرها، عمیقالک

تا درب مقصد، همراه مسافر است ولی  أآن رفت. خودرو، از درب مبد

های خودش، پذیرای مسافران حمل و نقل عمومی، فقط در ایستگاه

دیگر است. قدمت متروی  ۀلأشهری است. کیفیت و رفاه نیز مس

رسد، ولی فته جهان به یک قرن میبسیاری از شهرهای توسعه یا

اخیر، حل نشده باقی مانده  ۀمعضل ترافیک این شهرها، تا دو سه ده

و اکنون: آنچه نهایتا توانست ضربه نهایی را به خودرومحوری . بود

له خودرو و سفر شهری بود. از أتر به مسبزند، نگاهی بنیادی

که بگذریم، متی شهری الزیست و سهای مرتبط با محیطفرهنگسازی

. کاربری زمین با سیستم حمل و نقل عمومی بود ثر، تلفیقؤحل مراه

حمل و نقل عمومی، به تنهایی نتوانست بر خودرومحوری چیره شود 

ای شد برای سفر اقشار کم درآمد شهری، ولی تلفیق و عمدتا وسیله

اساسی را رقم زد و آن، فعال شدن ُمدهای  ۀکاربری زمین با آن، معجز

عمومی را  ایستگاه حمل و نقل. ستده و دوچرخه در شهرهاپیا

مسافر نزدیک کرد، به جای آن، شهروند  د به شهروندوشنمی

را به ایستگاه نزدیک کردند و شهر را با  (ساکن یا شاغل)مسافر

های حمل تراکم و معبر، حول ایستگاه ۀاستانداردهای جدید در حوز

 گویندمی TOD این رویکرد جدید،به . عمومی بازآفرینی کردندو نقل 

، توسط پیتر کالتروپ پیشنهاد شده است که TODی الگو [.14]

فضایی و درنتیجه دستیابی به ی آن را تسهیل ارتباطات فلسفه

ای که در منطقه پیاده [.15] کندبیان می الهمبستگی اجتماعی با

کالتروپ پیتر  .دارد مرکز آن، یک ایستگاه حمل و نقل عمومی وجود

های هماهنگ با حمل و نقل همگانی، گسترش با ایجاد توسعه

های حمل و نقل مسیرهای پیاده و افزایش تراکم در مجاور ایستگاه

 ۀهای الگوی توسعهمگانی، گامی اساسی را در جهت کاهش چالش

وابسته به حمل و نقل،  ۀدر حالت کلی توسع [.16] ای برداشتحومه

های مختلط را در قالب سکونتگاه و کاربری ترالمرکز با تراکم با

که ) کمتر از نیم مایل البه طوری که معمو ،دهدطراحی شده قرار می

تا ایستگاه حمل و نقل فاصله داشته  (روی مناسب استفاصله پیاده

ی ساخت و ساز و بارگذاری حول یک یک پروژه TOD [.17] باشد

پیوسته در سراسر مه بهایستگاه نیست، بلکه یک بازآفرینی همگن و 

مداری، در تمام شهر جاری شهر است که روح حاکم بر آن، یعنی پیاده

شده و به ساِن گذشته، شهر را مناسب زیست و طبیعِت انسان، 

 ای که در آن، هنوز، پای وسایِل نقلیهگذشته ،کندبازسازی می

 موتوری به معابر شهر باز نشده بود و هندسه شهرها را وابسته به

ای که مبتنی بر ساختار و هندسه مقیاس حرکت خودروها نکرده بود.

با ایجاد یکپارچگی بین  TOD  [.8] مقیاس حرکتی انسان بود

ریزی حمل و نقل و کاربری زمین درصدد است تا با جلوگیری برنامه

از گسترش پراکندگی و توسعه به بیرون از شهرها شکل شهری 

کالتروپ  [.18] را به دست آورد الا بامختلط، فشرده و با تراکم نسبت

حمل و نقل همگانی  ۀکند که یک توسعدر یک تعریف جامع بیان می

از یک  (متر 600) فوت 2000ی مدار با فاصلهای پیادهمحور از محله

شود که ایستگاه حمل و نقل همگانی با مراکز تجاری تشکیل می

روشی، اداری و مختلط همچون مسکونی، خرده ف یهادارای کاربری

دیاگرام این محله  1تصویر در  [.19] فضاهای باز همگانی است

 .پیشنهادی ترسیم شده است
 

 

 

 

 

 

 [.١9] محله پیشنهادی توسعه حمل و نقل محور ١شکل 
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( در TODجایگاه  توسعه حمل و نقل همگانی محور) -4-2

 برنامه ریزی رشد هوشمند شهری

توسعۀ مبتنی بر حمل و نقل همگانی با ایجاد مراکز شهری واجد 

دسترسی به حمل و نقل عمومی و یا توسعۀ مراکز شهری، در جهت 

رشد هوشمندانه شهرها گام برمیدارد و هدف آن فراتر از تبدیل حمل 

بر اساس  TODهای (. استراتژی5و نقل خصوصی به عمومی است )

 : [20]رشد هوشمند به شرح زیر است 

  به حداکثر رساندن مسافران حمل و نقل عمومی: قابلیت

ای با داشتن تعداد زیاد اقتصادی محلی و منطقه

ها کار و زندگی کنندگانی که در اطراف ایستگاهاستفاده

 یابد.کنند، افزایش میمی

  افزایش منافع مالیاتی: با افزایش ارزش زمین در اطراف

 یابد.مالیاتی نیز افزایش میهای حمل و نقلی منافع ایستگاه

  پیشنهاد یک جایگزین برای توسعۀ اتومبیل محور: فراهم

ها کردن تسهیالت حمل و نقل عمومی در کنار کنترل قیمت

شود که این گزینه بر اتومیل شخصی الویت داده سبب می

 شود.

  ایجاد انگیزه برای تجدید حیات مراکز شهری و واحدهای

در واحدهای همسایگی موجود  TODهمسایگی موجود: وجود 

ها به جای توجه به ایجاد مناطق مزیتی برای توجه بیشتر به آن

 جدید است.

 ها: توسعه حمل و نقل محور موجب فراهم کردن گزینه

های تک شود که در هر منطقه تنوعی از انواع خانهمی

های ها ایجاد شود. فرصتخانواری، آپارتمانی سایر انواع خانه

ود آمده در اثر این نوع توسعه موجب تنوع در قیمت به وج

 شود.ها و افزایش تنوع حرکت برای گروه های سنی میخانه

  :حفاظت از محیط زیستTOD کند که امکانی فراهم می

های موجود امکانپذیر باشد و با توسعۀ حمل توسعه در زمین

سواری به کاهش روی و دوچرخهو نقل عمومی و تشویق پیاده

 کند.ودگی هوا کمک میآل

 (TODمزایای اجرای توسعه حمل و نقل همگانی محور) -5-2

حمل و نقل همگانی محور به عنوان یکی از بارزترین اشکال  ۀتوسع

رشد هوشمند، پادزهری در مقابل تراکم ترافیک، انزواگرایی و 

ای، کمبود مسکن استطاعت گرایی موجود در جوامع حومهپراکنده

  [.21] شودها در نواحی شهری مطرح میگذاریسرمایهپذیر و کاهش 

 30شواهد حاکی از آن است که در توسعه با فشردگی بیشتر، مردم 

کنند که مزایای شخصی استفاده می یدرصد کمتر از خودرو 40تا 

 TOD، مزایای زیر طبق جدول  [.22] متی را در پی داردالمالی و س

ها مربوط به عموم برخی از آند، نشودر چند مقوله دسته بندی می

شود و برخی دیگر به صورت خصوصی به افراد خاص، جامعه می

ک و مشاغل متعلق است و برخی از مزایا همچون الصاحبان ام

های گسترش مساکن استطاعت پذیر به هر دو بخش همگانی فرصت

ی مزایای اولیه ه دو دستهب و خصوصی تعلق دارد. جدول زیر مزایا را

 ۀهایی هستند که رابطکند. مزایای اولیه آنویه تقسیم میو ثان

دهند و مزایای ثانویه حول و آثار آن را نشان میTOD مستقیم بین

تواند به صورت همزمان نیز حاصل شود و میمزایای اولیه تعریف می

 [.21] شود

 (TODراهبرد منتج از توسعه حمل و نقل همگانی محور) -6-2

حاصل از به کارگیری و اجرایی شدن مطالعات  راهبردی هایبرنامه

 :[23] باشدحمل و نقل محور شامل موارد زیر می ۀدر راستای توسع

 (گسترش خطوط حمل و نقل همگانی )مترو 

 هایی با هسته تجاری،اداری و محیط ایجاد مجتمع

 ای های حاشیهپیرامونی مسکونی در ایستگاه

 متر از  600از  های تجاری با فاصله کمترایجاد مجتمع

 روهـای جـذاب و ایمنایستگاه و ایجاد پیاده

 پارکینگ در مناطق مرکزی و احداث  کمینه کردن تعداد

 ای از مرکزهای حاشـیهپارکینگ طبقاتی در ایستگاه

 

 

 
 [.2١] محور همگانی نقل و حمل یتوسعه اجرای مزایای:  ١جدول

 TODانواع مزایای 
 ی حمل و نقل همگانی محوروران اولیه مزایای توسعه بهره

 بخش همگانی بخش خصوصی

 مزایای اولیه
 ک شخصیالافزایش ارزش زمین و اجاره و افزایش کارایی ام 

 های ایجاد مساکن استطاعت پذیرافزایش فرصت 

 افزایش مسافران حمل و نقل همگانی و کاهش هزینه سفر 

 های توسعه مجاور با حمل و نقل همگانیفراهم نمودن فرصت 

 ت شهریالاحیای مح 

 ی اقتصادیوسعهت 

 مزایای ثانویه

 رونق خرده فروشی 

 های اشتغال و مراکز کاریافزایش دسترسی به محل 

 ی پارکینگکاهش هزینه 

 های فیزیکیافزایش فعالیت 

 های مرتبط با تراکم ترافیک و سفر با خودور شخصی کاهش هزینه

 همچون آلودگی و مصرف سوخت

 کالهای خرده فروشی و امافزایش بازدهی مالیات 

 نش شهری و حفظ فضاهای بازکاهش پراک 

 های مورد نیازای و احداث زیرساختهای جادهکاهش هزینه 

 کاهش جرم و جنایت 

 ی اجتماعی و افزایش مشارکت همگانیتقویت سرمایه 
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 هاتحلیل داده -3

 بر توسعۀ پراکندۀ شهری TODبرتری الگوی  - 2-١

مشخص است، شکل سمت چپ اشاره به  2همانطور که در تصویر 

ها دارد و تنها یک خیابان همان الگوی پراکنده روی رایج در حومه

گذرد وظیفه توزیع سفرها کننده که از میان مجموعه میجمع و پخش

را بر عهده دارد. این موضوع هم باعث افزایش زمان سفر ساکنان واحد 

افزایش حجم ترافیک عبوری در ساعات اوج  همسایگی شده و هم با

دهد و موجب اتالف هزینه ترافیک، کیفیت آمد و شدها را کاهش می

محیطی خواهد شد. در های زیستو زمان ساکنان و تشدید آلودگی

اشاره دارد، نشان  TODمقابل تصویر سمت راست که به الگوی 

چنین ایجاد دهدکه چگونه با مکان گزینی صحیح هر عملکرد و هممی

توان توزیع ها میهای موازی و اتصاالت بین آنای از خیابانشبکه

 [.19]مناسبی از ترافیک در سطح کل واحد داشت 

 TOD مقایسۀ الگوی رایج توسعۀ شهری و الگوی توسعه مبتنی بر 2شکل 

[١9.] 

 بر زندگی انسان TODتاثیر -2-

مطالعات اسنادی، ا توجه به نظری بودن پژوهش وتکیه اصلی بر ب

در واقع تمرکز  TOD های صورت گرفته مشخص شد کهطبق بررسی

ین نوع ا. دهداصلی را بر کاهش استفاده از خودرو شخصی قرار می

ط عملکردها التوسعه با ابزارهای مختلفی همچون افزایش تراکم و اخت

های حمل و نقل، کاهش در میزان مصرف در نواحی مجاور ایستگاه

مداری و تشویق به پیاده در پی دارد. همچنین از طریقسوخت را 

سواری و نیز استفاده از حمل و نقل همگانی تعداد سفرها را دوچرخه

های دیگر ناشی از ترافیک را برای کاهش و متعاقباً بسیاری از هزینه

های با استفاده از رهیافت TOD دهد. بنابراینشهروندان تسکین می

ل ئپایدار سعی در حل مسا ۀاندازهای توسعچشمزیر در راستای تحقق 

 : [24] پدیدآمده به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد

زیست شهری از طریق رفع آلودگی در هوا و پاکیزگی جو محیط

 ۀکاهش اتکا به خودرو شخصی، کاهش در تعداد سفر شهروندان، ارائ

ی حمل و نقل های مختلف حمل و نقلی مبتنی بر راهکارهاشیوه

 .پایدار و افزایش در سطح فضاهای سبز و باز عمومی

کاهش آلودگی صوتی در نواحی شهری با کاهش در تردد خودروهای 

ریزی صحیح تولیدکننده آلودگی، برنامه ۀشخصی و وسایل نقلی

های ناسازگار منبع کاربری زمین و جلوگیری از تداخل کاربری

با پوشش گیاهی سطحی و آلودگی، فرصت گسترش فضاهای سبز 

 درختان موثر در کاهش آلودگی صوتی. 

ها ط کاربریالاگرچه برخی از کارشناسان معتقدند که تمرکز و اخت

های تجاری و اداری به خودی خود تولیدکننده به ویژه کاربری

های ناشی سروصدا وشلوغی هستند اما این ادعا در مقایسه با آلودگی

ثیرگذاری مستقیم أیست. ازاینرو با توجه به تاز ترافیک قابل مقایسه ن

های هوا و صدا برروی ساکنین وپیامدهای ناگوار حاصل از آن آلودگی

و از دیگر سوی کاربرد موثر این رویکرد در این خصوص، ضرورت 

حرکت به سوی گسترش این نوع توسعه درمناطق شهری دیده 

 .شودمی

برنامهریزی برای توسعۀ  ، بسیاری از جوامع در حال تحقیق وهامروز

محور شهری  ونقل شهری حملونقـل محـور هستند. توسعۀ حمل

هوشمند، اعطاکنندۀ سرزندگی به بستر  رشدبهعنوان ابزاری برای 

روبهزوال درونشهری و بسطدهندۀ شیوۀ زندگی مردم در نظام 

برنامهریزی کنونی جهـان ، در کانون توجه برنامهریزان و طراحان 

شهری قرار گرفته است. مهمترین دالیل گرایش به توسـعۀ 

در حملونقلمحور را میتوان چنین برشمرد: افزایش ازدحام ترافیکی 

سـطح شـهرها، سـرزندگی گمشده در فضاهای شهری مدرن و 

آلودگی ناشی از استفادۀ خودروهای شخـصی و آثـار آن بـر زمین، 

ناتوانی سامانههای حملونقل عمومی در کاهش این مشکالت بدون در 

نظر گـرفتن دیگـر عوامل تأثیرگذار بر توسعۀ شهری مانند الگوی 

نیروهـای تأثیرگـذار بر بازار و عامل سفرهای غیرکاری، متغیرها و 

 [.25] حیاتی کاربری زمین

 یافته های تحقیق -4

 شود که : یبراساس مطالعات صورت گرفته ،نتیجه م

 TOD  به رشد هوشمند  یابیابزار در جهت دست یکبه عنوان

 .باشدیشهرها مطرح م

 ( از حمل و نقل یابتدای ی)حت یاکه زمینه یهایمکان یتمام در

شدن را دارا  یقابلیت اجرای TODیوجود دارد، الگو یعموم

 باشد.می

 TOD شهر باعث ارتقاء کیفیت  ۀآن در توسع یو به کارگیر

شهر  ۀبر آیند یسکونت از همه نظر شده و اثرات بسیار مثبت

 یآن مستلزم فرهنگ ساز یخواهد گذاشت و موفقیت دراجرا

 .باشدیم یقو

 از منابع  یاخش عمدهشهر را به علت تمرکز و تجمع ب مرکز

شهر  یو کالبد یفرهنگ یخی،تار ی،اقتصاد ی،اجتماع ی،انسان

شهر  یقلب موتور توسعه یبه نوع توانیمحدود آن، م یدر فضا

بر  یفضا مبتن ینموجود در ا یاییدانست به شرط آن که پو

و  یازمتناسب با توان، ن هاییو خروج هایسالم ورود یانجر

 از شهر. یکل شهر باشد نه بخش یهاخواسته

 عالوه بر  یحمل و نقل عموم یتبا محور یشهر ریزیبرنامه

 یستگاهبه ا ینو مراجع ینساکن یازهایرفع ن یبرا ییفضا یجادا

در محدوده  یبا رفع مسائل و مشکالت شهر تواندیاتوبوس، م

شهرها، به  یمرکز یدر بخش ها یژهبه و ها،یستگاها یرامونیپ

 ها منجر شود.قسمت یندر ا یشهر اتیح یدتجد
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 محور  یحمل و نقل همگان یتبا محور یتوسعه شهر ریزیبرنامه

 یستمس یکبه عنوان  یاز شبکه اتوبوسران یریبه کارگ یژهو به و

با حمل و  یاراض یبهتر کاربرد یقبا تلف ی،حمل و نقل عموم

 ین،و مراجع ینساکن یازهایدر جهت رفع ن ینقل عموم

جاذب همراه  یفضا یجادو ا یرضروریغ یاز سفرها یریجلوگ

 خواهد بود.

 آن  یاز ابزارها یکیبه رشد هوشمند شهرها که  نیلTOD 

به اهداف  یابیموجب دست یتشده است در نها یمعرف

 هاییطمح یجاددرصدد ا یخواهد شد. نوشهرساز ینوشهرساز

است که  یشهر یزندگ یفیتک یجاذب و سالم به منظور ارتقا

 ممکن خواهد شد.  TOD ییلهرشد هوشمند به وس یقطراز 
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