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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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چکیده
توسعۀ پایدار شهری یک چارچوب بسیار قوی برای ارائۀ راهکارها و ارتقای
کیفیت زندگی است که میتواند به عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای پاسخ
 یکی از رویکردهای.به مشکالت وسیع زیستمحیطی در جهان محسوب شود
» «رشد هوشمند. رشد هوشمند شهری است،مهم توسعۀ پایدار شهری
،نظریهای در برنامهریزی شهری است که رشد را در مراکز شهری فشرده
) با ایجادTOD1( توسعۀ مبتنی بر حمل و نقل همگانی محور.متمرکز میکند
،مراکز شهری واجد دسترسی به حمل و نقل عمومی و یا توسعۀ مراکز شهری
 هدف این مقاله بررسی مفهوم.در جهت رشد هوشمندانۀ شهرها گام برمیدارد
 و جایگاه آن در رشد هوشمند شهری و مزایای اجرای آن است تا باTOD
بررسی امکانات ایجاد چنین توسعهای بتوان با ارائۀ راهکارهایی به یکی از
 در تحقیق حاظر پس از.فاکتورهای مهم رشد هوشمند شهری دست یافت
 تحلیلی مطالب- به روش کتابخانهای از روش توصیفی،جمع آوری اطالعات
 بررسیهای انجام.گردآوری شده از مقاالت و کتب را دسته بندی کردهایم
 انجام و یا در حال انجامTOD شده نشان میدهد که در بسیاری از شهرها
 به طورTOD میباشد و نتایج طرحهای انجام شده نشان میدهد که اجرای
موثری مشکل ترافیک و معضالت ناشی از آن را حل میکند و باعث رسیدن
.به رشد هوشمند شهری میشود

کلمات کلیدی
 توسعه مبتنی بر حمل و نقل، رشد هوشمند شهری،توسعۀ پایدار شهری

TOD ،همگانی محور

مقدمه

-١

 تخریب،امروزه مشکالتی مانند ساختوسازهای بدون برنامهریزی
 ادغـام روستاها در، مشکالت زیستمحیطی،زمینهای کشاورزی

 -١-١ضرورت تحقیق

در شهرهای بزرگ جهان و از جمله ایران برای حل مشکل شلوغی و
ترافیک تاکنون مبالغ زیادی در زمینۀ احداث بزرگراهها ،خطوط مترو
و گسترش خطوط اتوبوسرانی انجام شده است .اما چرا با وجود این
همه هزینه ،مشکل ترافیک حل نشده است و مردم همچنان از خودرو
دستبردار نیستند .علت اصلی این است که شهر برای عابران پیاده که
از حمل و نقل عمومی استفاده کنند ،ساخته نشده است .نقشۀ توسعۀ
شهرها را خودروها طراحی کردهاند .خودرو به ظاهر همه چیز را
دسترس پذیر کرده و شهر بر اساس آن توسعه یافته است .شهرها به
نحوی طراحی شدهاند که مسافت سفرها ،مناسب افراد پیاده نیست
[ .]8تالشهای زیادی برای برطرف ساختن این مشکل به عمل آمده
که عمدهترین آنها راهبرد "رشد هوشمند" به عنوان یکی از
راهکارهای مقابله با "پراکندگی توسعۀ شهری" است.
-2

مبانی نظری

 -١-2تعاریف ،مبانی و مفاهیم رشد هوشمند شهری
تعریف رشد هوشمند شهری ،با چالشهای بسیاری همراه بوده
است .این اصطالح از زمانی که برای اولین بار مطرح شد تا امروز،
طیف متنوعی از عوامل و معیارها را در بر گرفته است .به طور کلی
میتوان گفت «رشد هوشمند» نظریهای در برنامهریزی شهری و
حمل و نقل است که رشد را در مراکز شهری فشرده ،متمرکز میکند.
در واقع راه بهتری برای حفظ شهرها و شهرکهاست و ابزاری برای
ساخت شهر ،محلههای حومۀشهر و مناطق روستایی با گسترهای از
انتخاب در مسکن و شیوههای حمل و نقل در نزدیکی به مشاغل،
مغازهها و مدارس محسوب میشود [ .]2رشد هوشمند را میتوان
چنین تعریف کرد که پاسخی به پراکندگی رشد شهری و هدایت
آنها به سوی اجتماع توانمند با دسترسی به محیطزیست مطلوب و
دستیابی به جوامع سالم است که یکپارچگی اکولوژیــکی را در
دوره های کوتاه مدت و بلند مدت افزایش داده و کیفیت زندگی را از
طریق توسعۀ دامنۀ گزینه های حمل و نقل ،اشتغال و مسکن منطقه
افزایش میدهد [ .]9در مجموع به عنوان یک مفهوم جدید از رشد
شهری ،رشد هوشمند از رشد و در آمیختن توسعۀ شهری در یک
اکوسیستم کلی حمایت میکند و با توسعۀ نظام هماهنگ طبیعت و
انسان ،مرزهای رشد شهری را محدود میکند و سیستمهای آمد و
شد چندگانه را توسعه میدهد و جاهای ی با تراکم باال و فشرده را به
استفادۀ مجدد از مکانهای متروک و رسیدن به یک رشد شهری
منطقی مؤ ثر و تا حدی دارای شرایط رشد شهری تشویق میکند
[ .]10در واقع رشد هوشمند تضمینی است در این که توسعۀ
محالت شهرها ،مناطق و توسعۀ مسکن از لحاظ اقتصادی دقیق،
حافظ محیطزیست و حامی جامعه برای توسعۀ زیستپذیری است
که نتیجۀ آن افزایش کیفیت زندگی میباشد [ .]11از نظر جان میلر
( ) 2002رشد هوشمند تالشی برای شکل دوباره بخشیدن به شهر و
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همگانی محور ()TOD

مراکز شهری با کاربریهای عمدۀ مسکونی ،تجاری و خدماتی ،حجم
باالیی از خودروها را در خود جای میدهند که افزایش در میزان
وسائل نقلیه باعث برخی از پیامدها مانند تراکم ،آلودگی صدا و هوا
شده است؛ از این رو سیاستگذاران به دنبال راهی برای کاهش
وابستگی به خودرو در نواحی شهری هستند [ .]6از طرفی بیشتر
شهرها در کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران ،به دلیل ناهماهنگی
بین برنامهریزی کاربری اراضی و سیاستهای حمل و نقل شهری با
مشکل تراکم ترافیکی روبرو هستند .یکی از رویکردهای مطرح در
پاسخ به مشکالت شهری پدید آمده همچون تراکم ترافیکی ،آلودگی
هوا وگسترش پراکنده و بی رویۀ شهرها ،توسعۀ حمل و نقل همگانی

 -2-١طرح مسئله

دستیابی به رشد هوشمند شهری با تأکید بر توسعه مبتنی بر حمل و نقل

کشاورزی اطراف و محیط پیرامون خود گسترش یابند [ .]1چنانکه
رشد و گسترش کالبدی و فضایی شهر کنترل نگردد و برنامهای برای
آن اندیشیده نشود ،پدیدهای به نام اسپرال شهری یا پراکنش افقی
بیرویه را به وجود خواهد آورد .رشد پراکندۀ شهر ،به انواعی از
الگوهای پراکندۀ توسعۀ شهری اشاره دارد که بیشتر بر جنبههای
منفی الگوی توسعه از قبیل رشد سریع ساختمان سازی ،از بین رفتن
زمینهای با ارزش و افزایش ترافیک تأکید دارد و همچنین به توسعۀ
کم تراکم در لبهها و مرزهای شهر ،که محل زندگی مردم را از محل
کار ،محل خرید ،تفریح و محل تحصیل جدا میکند منجر شده و در
نتیجه استفاده از خودروی شخصی بین این مکانها نیاز اساسی وجود
دارد [ .]2این پدیده اثرات و پیامدهای منفی زیادی بر اقتصاد شهری
نیز وارد میکند .با آگاهی از پیامدهای این پدیده ،راهبردها و
راهکارهای مختلفی برای کنترل رشد پراکنده و کاهش اثرات آن ارائه
شده که یکی از این راهکار ها توسعۀ پایدار شهری است .تفکر امروزه
در توسعۀ شهری این است که شهرها باید هر اندازه امکان دارد با
محیطزیست طبیعی سازگار باشند و در حفظ تعادل چرخۀ حیات
عمل کنند .به عبارت دیگر شهرها باید به سوی پایداری گام بردارند
و به توسعۀ پایدار شهری توجه نمایند .توسعۀ پایدار شهری یک
چارچوب بسیار قوی برای ارائۀ راهکارها و ارتقای کیفیت زندگی در
سطح محلی است که میتواند به عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای
پاسخ به مشکالت وسیع زیستمحیطی در جهان محسوب شود [.]3
یکی از رویکردهای مهم توسعۀ پایدار شهری ،رشد هوشمند شهری
است [ .]4راهبرد رشد هوشمند از جمله جدیدترین و مهمترین
انگارههای شهرنشینی پایدار محسوب میشود که سعی نموده است
تمامی رویکردهای قبلی در زمینۀ کنترل و کاهش پراکنش افقی شهر
را در قالب یک پارادایم جدید ،نظریهبندی و مدل سازی کند [.]2
توسعۀ مبتنی بر حمل و نقل همگانی محور 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 و نقل خصوصی به عمومی است [ .]5در این مقاله به مروری بر
مفاهیم و تعاریف رشد هوشمند شهری و توسعۀ شهری با محوریت
حمل و نقل همگانی محور (به عنوان یکی از گزینههای رشد
هوشمند) و اصول و مزایای استفاده از این رویکرد ،به عنوان زمینه
ساز حرکتی نو در راستای حل بخشی از معضالت شهری با نگاهی
جدید و پیشرو پرداخته میشود.

محور ( )TODاست که در قالب جنبش رشد هوشمند و با تأکید بر
حمل و نقل همگانی درصدد آن است تا جوامعی سالم و با اقتصادی
پویاتر را ایجاد نماید [.]7
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رشد حومه برای ارتقاء اجتماعات محلی ،تقویت اقتصاد و حفاظت از
محیط زیست است .برخی از متخصصین رشد هوشمند را به صورت
«شکل فشرده ،با قابلیت پیادهروی و دسترسی به حمل و نقل
عمومی» میدانند که راه حلی برای پراکندگی حومههاست [.]12
 -2-2اصول رشد هوشمند شهری
در سالهای اخیر بسیاری از جوامع تصمیم گرفتهاند که الگوی
توسعۀ جامعه هایشان را بر اساس اصول رشد هوشمند بنا کنند .اصول
ارائه شده در رویکرد رشـد هوشمند به شرح ذیل میباشد [:]13
 .1کاربری ترکیبی زمین :2رشد هوشمند از کاربری ترکیبی زمین
به عنوان عنصری اساسی در دستیابی به مکانهای بهتر برای
زندگی حمایت میکند .ترکیب انواع مختلف کاربریهای
تجاری ،مسکونی ،تفریحی ،آموزشی ،اداری و غیره در محلهها
یا مکان هایی که دسترسی مناسبی با دوچرخه و حتی پیادهروی
دارند ،شاید سبب ایجاد شهرهای جذاب و متنوع شود .کاربری
ترکیبی از حمل و نقل عمومی حمایت میکند .زمانی که خانهها
با فاصله کمی از مراکز خرید و مراکز اشتغال واقع شوند،
شیوههای دیگری مانند پیادهروی و دوچرخه جایگزین استفاده
از خودرو خواهد شد که این امرسبب زیستپذیری بیشتر
میشود و افراد بیشتری را قادر میکند تا از مزایای این سبک
زندگی مناسب ،استفاده کنند.
 .2طراحی ساختمانهای فشرده :3ساختمانهای فشرده ،به عنوان
عامل مهمی در دستیابی به رشد هوشمند ،به ایجاد مراکز
همسایگی مناسب برای سکنه کمک میکند .طراحی
ساختمانهای فشرده ،این فرصت را ایجاد میکند که از زمین
به نحو کاراتر و مؤثرتری برای ساخت و ساز استفاده کنیم.
ساخت و ساز فشرده در دستیابی به مقدار تراکم جمعیتی مورد
نیاز برای اجرای گزینههای مختلف حمل و نقل کمک میکند.
 .3ارائه فرصتها و گزینههای متنوع مسکن :4یکی از اهداف اصلی

بهترین الگو برای دستیابی به اهداف رشد هوشمند
هستند؛ زیرا این شهرها سبب افزایش تحرک ،کاهش اثرات
منفی زیستمحیطی ،رشد اقتصاد و حمایت از محلههای دارای
همبستگی اجتماعی میشوند.
 .5ایجاد محلههای متمایز و جذاب با حس تعلق مکانی قوی :6رشد
هوشمند به دنبال ساخت نوعی محیط فیزیکی است که حس
سربلندی را در شهر ایجاد کند ،بنابراین از یک بافت اجتماعی
به هم پیوسته حمایت میکند .در حقیقت رشد هوشمند از این

روش های مختلفی از قبیل تقویت اقتصاد محلی ،حفاظت از
مناطق بحرانی زیست محیطی ،ایجاد فرصت بازآفرینی و هدایت
رشد و گسترش جدید به سمت محلههای موجود شهر از رشد
هوشمند شهری حمایت میکنند .حفاظت از فضاهای باز
طبیعی از طریق حذف فشار ساخت و ساز و هدایت سمت
ساخت و ساز به سوی محلههای موجود شهر به حمایت از
جوامع گیاهی و جانوری ،مکانهای زیبایی طبیعی و زمینهای
کشاورزی کمک میکند .حفظ فضاهای باز سبب مبارزه با
آلودگی هوا ،آلودگی صوتی ،کنترل باد ،کنترل فرسایش و پایین
آوردن درجه حرارت ،سبب بهبود محیط زیست میگردد.
 .7تقویت و هدایت ساخت و سازها به سمت محلههای موجود:8
رشد هوشمند ،توسعه و ساخت و سازهای شهری را به سمت
محلههایی هدایت میکند که دارای زیرساختها و خدمات
موجود شهری هستند .هدف این است که از منابع و امکانات
موجود شهر استفادۀ بهینه شود و ارزش سرمایهگذاریهای
خصوصی و دولتی که در این محلهها صرف شده است ،حفظ
شود .با تشویق توسعه به سمت محلههای موجود ،شهر از پایه
مالی قویتری برخوردار میشود ،مجاورت بیشتر به محل کار و
خدمات مورد نیاز ،سبب افزایش کارایی زمینهای ساخته شده
و زیرساخت ها ،کاهش فشار توسعه بر مناطق حاشیهای و
حفاظت از زمینهای کشاورزی و فضاهای باز طبیعی میشود.
 .8ارائه گزینههای مختلف حمل و نقل : 9همچنان که شهرهای
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بیشتری خود را با اصول رشد هوشمند تطبیق میدهند ،مزایای
ارتباط حمل و نقل با محل کار و محل سکونت روشنتر میشود.
اگرچه هنوز هم تعداد زیادی از شهروندان از خودروی شخصی
برای سفرهای خویش استفاده میکنند ،تمایل به بهبود اشکال
دیگر حمل و نقل مانند حمل و نقل عمومی ،دوچرخهسواری و
پیادهروی در حال افزایش است .متخصصان حمل و نقل به
دنبال سیاستهای خالقانهای هستند که از سرمایهگذاریها و
سیستمهای موجود حمل و نقل ،بهترین استفاده را بکنند و
سبب افزایش کارآیی اقتصادی حمل و نقل شوند .برای دستیابی
به این وضعیت ،سیاستهای رشد هوشمند شهری راهحلهای
مختلفی را پیشنهاد میکنند .یکی از اهداف کلیدی رشد
هوشمند شهری ،تأمین گزینههای بیشتر برای انتخاب
شهروندان در بخشهای مسکن ،محله ،فروشگاه و حمل و نقل
است.
 .9تصمیمات توسعهای پیشبینی شدنی ،عادالنه و مقرون

دوره  ،7شماره ١

بصرفه : 10در دهۀ ،1980اگر کسی میخواست نمونهای از رشد
هوشمند را ببیند ،تنها نمونههای انگشت شماری در کل دنیا
وجود داشت؛ اما در دهۀ ،1990بسیاری از شهرها ،حداقل یک
پروژۀ رشد هوشمند را به نمایش گذاشتند .امروزه صدها پروژۀ
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همگانی محور ()TOD

 .4ایجاد محلههای قابل پیادهروی :5شهرهای قابل پیادهروی

مناطق حساس زیستمحیطی : 7فضاهای باز طبیعی به

دستیابی به رشد هوشمند شهری با تأکید بر توسعه مبتنی بر حمل و نقل

و اولیه رشد هوشمند ،ارائۀ تنوع کافی در انواع مسکن با
قیمتهای متفاوت برای انطباق با طیف وسیعی از نیازها و
سلیقههاست .با استفاده از روشهای رشد هوشمند برای ایجاد
طیف وسیعتری از گزینههای مسکن ،شهرها عالوه بر بهبود
کیفیت زندگی خانوار ،بین تعداد مشاغل و تعداد مساکن تعادل
بهتری را در محلهها ایجاد میکنند و مبنای قوی برای حمایت
از ایستگاههای حمل و نقل ،مراکز تجاری و دیگر خدمات ایجاد
میشود؛ بنابراین هزینههای زیست محیطی توسعۀ وابسته به
خودرو ،کاهش مییابد.

عقیده حمایت میکند که توسعه نباید تنها پاسخ به نیازهای
اقتصادی بدهد بلکه باید به آفرینش جوامعی که واضح و منحصر
بفرد است کمک کند.
 .6حفظ فضاهای باز ،زمینهای کشاورزی ،مناظر طبیعی زیبا و
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رشد هوشمند در شهرهای مختلف دنیا وجود دارد که به اتمام
رسیده یا در دست ساخت هستند .برای جلب توجه
سرمایهگذاران ،وامدهندگان ،سازندگان و کارآفرینان به اجرای
پروژههای رشد هوشمند شهری ،رشد هوشمند باید مقرون به
صرفه و سود آور باشد.
 .10تشویق شهروندان و ذینفعان به همکاری و مشارکت در
تصمیمات توسعه و ساخت و ساز :11یکی از اجزای کلیدی رشد
هوشمند ،اطمینان یافتن از مشارکت و همکاری به موقع و مکرر
همه شهروندان و ذینفعان برای شناسایی نیازها و نگرانیهایشان
است .مشارکت شهروندان میتواند زمان بر ،بی اثر و گران باشد
اما تقویت همکاریهای قوی جامعهای میتواند به تفکیک سریع
نتایج توسعه و اهمیت فهم بیشتر جامعه از برنامهریزی
وسرمایهگذاری مناسب منتهی شود .برنامهها و سیاستهای
توسعۀ رشد هوشمند بدون سرمایهگذاریهای قوی شهروندان
در بهترین حالت قدرتمند نخواهد بود و در حالت بدتر آنها
جوامعی بیمار و نامطلوب بوجود میآورند .وقتی مردم احساس
کنند که از اهمیت قوانین بی اطالع هستند کمتر به همکاری
با قوانین سفت و سخت روی میآورند.
 -3-2توسعه حمل و نقل همگانی محور()TOD

[ .]14الگوی  ، TODتوسط پیتر کالتروپ پیشنهاد شده است که
فلسفهی آن را تسهیل ارتباطات فضایی و درنتیجه دستیابی به
همبستگی اجتماعی باال بیان میکند [ .]15منطقه پیادهای که در
مرکز آن ،یک ایستگاه حمل و نقل عمومی وجود دارد .پیتر کالتروپ
با ایجاد توسعههای هماهنگ با حمل و نقل همگانی ،گسترش
مسیرهای پیاده و افزایش تراکم در مجاور ایستگاههای حمل و نقل
همگانی ،گامی اساسی را در جهت کاهش چالشهای الگوی توسعۀ
حومهای برداشت [ .]16در حالت کلی توسعۀ وابسته به حمل و نقل،
مرکز با تراکم باالتر و کاربریهای مختلط را در قالب سکونتگاه
طراحی شده قرار میدهد ،به طوری که معموال کمتر از نیم مایل (که
فاصله پیادهروی مناسب است) تا ایستگاه حمل و نقل فاصله داشته
باشد [ TOD .]17یک پروژه ی ساخت و ساز و بارگذاری حول یک
ایستگاه نیست ،بلکه یک بازآفرینی همگن و به همپیوسته در سراسر
شهر است که روح حاکم بر آن ،یعنی پیادهمداری ،در تمام شهر جاری
ت انسان،
ن گذشته ،شهر را مناسب زیست و طبیع ِ
شده و به سا ِ
ل نقلیه
بازسازی میکند ،گذشتهای که در آن ،هنوز ،پای وسای ِ
موتوری به معابر شهر باز نشده بود و هندسه شهرها را وابسته به
مقیاس حرکت خودروها نکرده بود .ساختار و هندسهای که مبتنی بر
مقیاس حرکتی انسان بود [ TOD .]8با ایجاد یکپارچگی بین
برنامه ریزی حمل و نقل و کاربری زمین درصدد است تا با جلوگیری
از گسترش پراکندگی و توسعه به بیرون از شهرها شکل شهری
مختلط ،فشرده و با تراکم نسبتا باال را به دست آورد [ .]18کالتروپ
در یک تعریف جامع بیان میکند که یک توسعۀ حمل و نقل همگانی
محور از محلهای پیادهمدار با فاصلهی  2000فوت ( 600متر) از یک
ایستگاه حمل و نقل همگانی با مراکز تجاری تشکیل میشود که
دارای کاربریهای مختلط همچون مسکونی ،خرده فروشی ،اداری و
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فضاهای باز همگانی است [ .]19در تصویر  1دیاگرام این محله
پیشنهادی ترسیم شده است.

همگانی محور ()TOD

شکل  ١محله پیشنهادی توسعه حمل و نقل محور [.]١9

دستیابی به رشد هوشمند شهری با تأکید بر توسعه مبتنی بر حمل و نقل

مطالعهی تاریخی تالشها برای حل مسأله ترافیک ،نشان میدهد که
کشورهای توسعه یافته در گذر زمان ،مسیر زیر را پیمودند و نهایتا
توانستند بر خودرومحوری ،ترافیک و عوارض ناشی از آن فائق شوند.
ابتدا :واکنشهای اولیه به سیل خودرو در خیابانها ،واکنشهای
انفعالی بود .بهینهسازیهای عبور و مرور (اقدامات پلیسی جهت روان
کردن ترافیک ،انتقال بار ترافیکی ،باز طراحی میادین ،رفع گرههای
ترافیکی و  ،)...ایجاد محدودیتها (پیوستهای ترافیکی و طرحهای
محدود کننده حرکت) و ایجاد تسهیالت حرکتی (احداث اتوبان و
تونل و پل و دوربرگردان و  )...و کال آنچه آدمیزاد دربرخورد اولیه
برای مدیریت سیل میکند .سپس :راه اندازی سیستم حمل و نقل
عمومی به عنوان جایگزینی برای خودرو که علیرغم سرمایهگذاری
زیاد و امیدهای اولیه ،موفقیت زیادی کسب نکرد ولی نشانههایی از
یک راهحل ریشهای را به نمایش گذاشت .مسأله ترافیک در
کالنشهرها ،عمیق تر از آن بود که بتوان با اتوبوس و مترو به مصاف
آن رفت .خودرو ،از درب مبدأ تا درب مقصد ،همراه مسافر است ولی
حمل و نقل عمومی ،فقط در ایستگاههای خودش ،پذیرای مسافران
شهری است .کیفیت و رفاه نیز مسألۀ دیگر است .قدمت متروی
بسیاری از شهرهای توسعه یافته جهان به یک قرن میرسد ،ولی
معضل ترافیک این شهرها ،تا دو سه دهۀ اخیر ،حل نشده باقی مانده
بود .و اکنون :آنچه نهایتا توانست ضربه نهایی را به خودرومحوری
بزند ،نگاهی بنیادیتر به مسأله خودرو و سفر شهری بود .از
فرهنگسازیهای مرتبط با محیطزیست و سالمتی شهری که بگذریم،
راهحل مؤثر ،تلفیق کاربری زمین با سیستم حمل و نقل عمومی بود.
حمل و نقل عمومی ،به تنهایی نتوانست بر خودرومحوری چیره شود
و عمدتا وسیله ای شد برای سفر اقشار کم درآمد شهری ،ولی تلفیق
کاربری زمین با آن ،معجزۀ اساسی را رقم زد و آن ،فعال شدن مُدهای
پیاده و دوچرخه در شهرهاست .ایستگاه حمل و نقل عمومی را

نمیشود به شهروند مسافر نزدیک کرد ،به جای آن ،شهروند
مسافر(ساکن یا شاغل) را به ایستگاه نزدیک کردند و شهر را با
استانداردهای جدید در حوزۀ تراکم و معبر ،حول ایستگاههای حمل
و نقل عمومی بازآفرینی کردند .به این رویکرد جدید TOD ،میگویند
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 -4-2جایگاه توسعه حمل و نقل همگانی محور( )TODدر

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

برنامه ریزی رشد هوشمند شهری

توسعۀ حمل و نقل همگانی محور به عنوان یکی از بارزترین اشکال
رشد هوشمند ،پادزهری در مقابل تراکم ترافیک ،انزواگرایی و
پراکندهگرایی موجود در جوامع حومهای ،کمبود مسکن استطاعت
پذیر و کاهش سرمایهگذاریها در نواحی شهری مطرح میشود [.]21
شواهد حاکی از آن است که در توسعه با فشردگی بیشتر ،مردم 30
تا  40درصد کمتر از خودروی شخصی استفاده میکنند که مزایای

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
و نقل خصوصی به عمومی است ( .)5استراتژیهای  TODبر اساس
رشد هوشمند به شرح زیر است [: ]20
 به حداکثر رساندن مسافران حمل و نقل عمومی :قابلیت
اقتصادی محلی و منطقهای با داشتن تعداد زیاد
استفادهکنندگانی که در اطراف ایستگاهها کار و زندگی
میکنند ،افزایش مییابد.
 افزایش منافع مالیاتی :با افزایش ارزش زمین در اطراف
ایستگاههای حمل و نقلی منافع مالیاتی نیز افزایش مییابد.
 پیشنهاد یک جایگزین برای توسعۀ اتومبیل محور :فراهم
کردن تسهیالت حمل و نقل عمومی در کنار کنترل قیمتها
سبب میشود که این گزینه بر اتومیل شخصی الویت داده
شود.
 ایجاد انگیزه برای تجدید حیات مراکز شهری و واحدهای
همسایگی موجود :وجود  TODدر واحدهای همسایگی موجود
مزیتی برای توجه بیشتر به آنها به جای توجه به ایجاد مناطق
جدید است.
 فراهم کردن گزینه ها :توسعه حمل و نقل محور موجب
میشود که در هر منطقه تنوعی از انواع خانههای تک
خانواری ،آپارتمانی سایر انواع خانهها ایجاد شود .فرصتهای
به وجود آمده در اثر این نوع توسعه موجب تنوع در قیمت
خانهها و افزایش تنوع حرکت برای گروه های سنی میشود.



حفاظت از محیط زیست TOD :امکانی فراهم میکند که
توسعه در زمینهای موجود امکانپذیر باشد و با توسعۀ حمل
و نقل عمومی و تشویق پیادهروی و دوچرخهسواری به کاهش
آلودگی هوا کمک میکند.

مالی و سالمتی را در پی دارد [ .]22طبق جدول زیر ،مزایای TOD
در چند مقوله دسته بندی میشوند ،برخی از آنها مربوط به عموم
جامعه می شود و برخی دیگر به صورت خصوصی به افراد خاص،
صاحبان امالک و مشاغل متعلق است و برخی از مزایا همچون
فرصتهای گسترش مساکن استطاعت پذیر به هر دو بخش همگانی
و خصوصی تعلق دارد .جدول زیر مزایا را به دو دستهی مزایای اولیه
و ثانویه تقسیم میکند .مزایای اولیه آنهایی هستند که رابطۀ
مستقیم بین TODو آثار آن را نشان میدهند و مزایای ثانویه حول
مزایای اولیه تعریف میشود و میتواند به صورت همزمان نیز حاصل
شود [.]21
 -6-2راهبرد منتج از توسعه حمل و نقل همگانی محور()TOD
برنامههای راهبردی حاصل از به کارگیری و اجرایی شدن مطالعات
در راستای توسعۀ حمل و نقل محور شامل موارد زیر میباشد [:]23
 گسترش خطوط حمل و نقل همگانی (مترو)
 ایجاد مجتمع هایی با هسته تجاری،اداری و محیط
پیرامونی مسکونی در ایستگاههای حاشیهای
 ایجاد مجتمعهای تجاری با فاصله کمتر از  600متر از
ایستگاه و ایجاد پیادهروهـای جـذاب و ایمن
 کمینه کردن تعداد پارکینگ در مناطق مرکزی و احداث
پارکینگ طبقاتی در ایستگاههای حاشـیهای از مرکز
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جدول : ١مزایای اجرای توسعهی حمل و نقل همگانی محور [.]2١
بهره وران اولیه مزایای توسعهی حمل و نقل همگانی محور

مزایای اولیه

بخش خصوصی
 افزایش ارزش زمین و اجاره و افزایش کارایی امالک شخصی
 افزایش فرصتهای ایجاد مساکن استطاعت پذیر

مزایای ثانویه

 کاهش هزینهی پارکینگ

 افزایش فعالیتهای فیزیکی

 احیای محالت شهری
 توسعهی اقتصادی

 کاهش هزینههای مرتبط با تراکم ترافیک و سفر با خودور شخصی
همچون آلودگی و مصرف سوخت
 افزایش بازدهی مالیاتهای خرده فروشی و امالک
 کاهش پراکنش شهری و حفظ فضاهای باز

 کاهش هزینههای جادهای و احداث زیرساختهای مورد نیاز
 کاهش جرم و جنایت

 تقویت سرمایهی اجتماعی و افزایش مشارکت همگانی

همگانی محور ()TOD

 رونق خرده فروشی

 افزایش دسترسی به محلهای اشتغال و مراکز کاری

 افزایش مسافران حمل و نقل همگانی و کاهش هزینه سفر

 فراهم نمودن فرصتهای توسعه مجاور با حمل و نقل همگانی

دستیابی به رشد هوشمند شهری با تأکید بر توسعه مبتنی بر حمل و نقل

انواع مزایای TOD

بخش همگانی
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 -3تحلیل دادهها
 - ١-2برتری الگوی  TODبر توسعۀ پراکندۀ شهری
همانطور که در تصویر  2مشخص است ،شکل سمت چپ اشاره به
همان الگوی پراکنده روی رایج در حومه ها دارد و تنها یک خیابان
جمع و پخشکننده که از میان مجموعه میگذرد وظیفه توزیع سفرها
را بر عهده دارد .این موضوع هم باعث افزایش زمان سفر ساکنان واحد
همسایگی شده و هم با افزایش حجم ترافیک عبوری در ساعات اوج
ترافیک ،کیفیت آمد و شدها را کاهش میدهد و موجب اتالف هزینه
و زمان ساکنان و تشدید آلودگیهای زیستمحیطی خواهد شد .در
مقابل تصویر سمت راست که به الگوی  TODاشاره دارد ،نشان
میدهدکه چگونه با مکان گزینی صحیح هر عملکرد و همچنین ایجاد
شبکهای از خیابانهای موازی و اتصاالت بین آنها میتوان توزیع
مناسبی از ترافیک در سطح کل واحد داشت [.]19

شکل  2مقایسۀ الگوی رایج توسعۀ شهری و الگوی توسعه مبتنی برTOD
[.]١9

 -2-تاثیر TODبر زندگی انسان
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همگانی محور ()TOD

براساس مطالعات صورت گرفته ،نتیجه می شود که :
 TOD به عنوان یک ابزار در جهت دستیابی به رشد هوشمند
شهرها مطرح میباشد.
 در تمامی مکانهایی که زمینهای (حتی ابتدایی) از حمل و نقل
عمومی وجود دارد ،الگوی TODقابلیت اجرایی شدن را دارا
میباشد.
 TOD و به کارگیری آن در توسعۀ شهر باعث ارتقاء کیفیت
سکونت از همه نظر شده و اثرات بسیار مثبتی بر آیندۀ شهر
خواهد گذاشت و موفقیت دراجرای آن مستلزم فرهنگ سازی
قوی میباشد.
 مرکز شهر را به علت تمرکز و تجمع بخش عمدهای از منابع
انسانی ،اجتماعی ،اقتصادی ،تاریخی ،فرهنگی و کالبدی شهر
در فضای محدود آن ،میتوان به نوعی قلب موتور توسعهی شهر
دانست به شرط آن که پویایی موجود در این فضا مبتنی بر
جریان سالم ورودیها و خروجیهای متناسب با توان ،نیاز و
خواستههای کل شهر باشد نه بخشی از شهر.
 برنامهریزی شهری با محوریت حمل و نقل عمومی عالوه بر
ایجاد فضایی برای رفع نیازهای ساکنین و مراجعین به ایستگاه
اتوبوس ،میتواند با رفع مسائل و مشکالت شهری در محدوده
پیرامونی ایستگاهها ،به ویژه در بخش های مرکزی شهرها ،به
تجدید حیات شهری در این قسمتها منجر شود.

دستیابی به رشد هوشمند شهری با تأکید بر توسعه مبتنی بر حمل و نقل

با توجه به نظری بودن پژوهش وتکیه اصلی بر مطالعات اسنادی،
طبق بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که  TODدر واقع تمرکز
اصلی را بر کاهش استفاده از خودرو شخصی قرار میدهد .این نوع
توسعه با ابزارهای مختلفی همچون افزایش تراکم و اختالط عملکردها
در نواحی مجاور ایستگاه های حمل و نقل ،کاهش در میزان مصرف
سوخت را در پی دارد .همچنین از طریق تشویق به پیادهمداری و
دوچرخهسواری و نیز استفاده از حمل و نقل همگانی تعداد سفرها را
کاهش و متعاقباً بسیاری از هزینههای دیگر ناشی از ترافیک را برای
شهروندان تسکین میدهد .بنابراین  TODبا استفاده از رهیافتهای
زیر در راستای تحقق چشماندازهای توسعۀ پایدار سعی در حل مسائل
پدیدآمده به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد [: ]24
رفع آلودگی در هوا و پاکیزگی جو محیطزیست شهری از طریق
کاهش اتکا به خودرو شخصی ،کاهش در تعداد سفر شهروندان ،ارائۀ
شیوههای مختلف حمل و نقلی مبتنی بر راهکارهای حمل و نقل
پایدار و افزایش در سطح فضاهای سبز و باز عمومی.
کاهش آلودگی صوتی در نواحی شهری با کاهش در تردد خودروهای
شخصی و وسایل نقلیۀ تولیدکننده آلودگی ،برنامهریزی صحیح
کاربری زمین و جلوگیری از تداخل کاربریهای ناسازگار منبع

آلودگی ،فرصت گسترش فضاهای سبز با پوشش گیاهی سطحی و
درختان موثر در کاهش آلودگی صوتی.
اگرچه برخی از کارشناسان معتقدند که تمرکز و اختالط کاربریها
به ویژه کاربری های تجاری و اداری به خودی خود تولیدکننده
سروصدا وشلوغی هستند اما این ادعا در مقایسه با آلودگیهای ناشی
از ترافیک قابل مقایسه نیست .ازاینرو با توجه به تأثیرگذاری مستقیم
آلودگیهای هوا و صدا برروی ساکنین وپیامدهای ناگوار حاصل از آن
و از دیگر سوی کاربرد موثر این رویکرد در این خصوص ،ضرورت
حرکت به سوی گسترش این نوع توسعه درمناطق شهری دیده
میشود.
امروزه ،بسیاری از جوامع در حال تحقیق و برنامهریزی برای توسعۀ
شهری حملونقـل محـور هستند .توسعۀ حمل ونقل محور شهری
بهعنوان ابزاری برای رشد هوشمند ،اعطاکنندۀ سرزندگی به بستر
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
حملونقلمحور را میتوان چنین برشمرد :افزایش ازدحام ترافیکی در
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
سفرهای غیرکاری ،متغیرها و نیروهـای تأثیرگـذار بر بازار و عامل
حیاتی کاربری زمین [.]25
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- Encourage Community and Stakeholder Collaboration in Development Decisions
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