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مفهوم توسعه مبتنى بر حمل و نقل همگانى
ــعه با محوريت حمل و نقل عمومي در واقع الگويي از توسعه  توس
ــت كه پيرامون مراكز و  ــهري متكي به حمل و نقل عمومي اس ش
ــد پايانه هاي اتوبوس  راني و  ــتگاه هاي حمل و نقل عمومي مانن ايس

كالن شــهر تهران با جمعيتي بالغ بر 10 ميليون نفر سيســتم حمل و نقل ناقصى دارد. 
مشــكالت اين سيستم چنان بر شبكه تردد فشار آورده است كه در بسياري از ساعات 
روز و يا روزهاي هفته عمًال زندگي در شهر را مختل كرده است. يكي از راه حل هاي فائق 
آمدن بر اين مشكل عظيم و تحقق حمل و نقل پايدار شهرى، ايجاد شبكه حمل ونقل ريلي 
زيرزميني شهري (مترو) است. شهر تهران چند سالي است كه از اين شبكه بهره مي برد و 
در حال حاضر چند خط با بيش از ده ها ايستگاه در حال احداث است. على رغم عدم تكميل و بهره بردارى 
از تمام خطوط مترو شهرى تهران، اين وسيله به عنوان حمل و نقلى كارامد در ميان ساير وسايل حمل و نقل 

عمومى، مورد استفاده قرار مى گيرد و رضايت اغلب استفاده كنندگان خود را فراهم آورده است.
الگوى توسعه مبتنى بر حمل و نقل همگانى1 يكى از الگوهاى توسعه شهرى است كه بر محوريت حمل و نقل 
عمومى استوار است و شامل بسيارى از ويژگى هاى نو شهرسازى و رشد هوشمندانه است. اين رويكرد 
ضمن دربرداشتن اصول توسعه شهرى مطلوب از ديد شهرسازى، به لحاظ زيست محيطى، تحقق رويكرد 
عدالت اجتماعى، نيل به توسعه پايدار و اصول حمل و نقل پايدار بسيار مطلوب و مناسب است. اين الگو، 
توسعه مناسب كاربرى زمين حول محور حمل و نقل را مورد توجه قرار مى دهد. توسعه مبتنى بر حمل و نقل 
همگانى از ابعاد مختلف داراى مزاياى متعدد اســت. از جمله تحقق توسعه مبتنى بر حمل و نقل همگانى 
مى تواند، ضمن ايجاد محالت با دسترسى مناسب، اختالط مناسب كاربرى و تراكم باال، كيفيت زندگى در 

محالت را بهبود بخشد. 
امروزه اين رويكرد در بسيارى از شهرها در سراسر جهان مورد استفاده قرار مى گيرد. توسعه مبتنى بر 
حمل و نقل همگانى با محوريت مترو نمونه اى مناسب از اين توسعه  است. على رغم وجود پتانسيل هاى اين 
توسعه  و امكان بهره مندى از مزاياى آن مانند انسان محور بودن، توجه به مسيرهاى پياده و كاربرى هاى 
مختلط و ...، شــهر تهران نتوانسته است از مســيرهاى ترانزيتى حمل و نقل عمومى براى نيل به چنين 
رويكردى در توسعه استفاده كند. بدين ترتيب وجود مترو در محالت شهرى تهران نه تنها نتوانسته در 
ايجاد محالت جذاب، انسان محور و مبتنى بر رويكرد توسعه پايدار عمل نمايد، بلكه مشكالت ترافيكى و 

اجتماعى فراوانى را نيز بر محالت تحميل نموده است.
اين مقاله بر آن است تعريف مناسبى از توسعه مبتنى بر حمل و نقل همگانى و ويژگى ها و تأثيرات آن را 
ارائه دهد و در ادامه پتانسيل هاى بهره مندى از اين نوع توسعه  در شهر تهران را مورد بررسى قرار دهد. از 
آنجا كه احداث خطوط مترو در راستاى تحقق اين الگو بوده است، سيستم مترو به عنوان توسعه نقطه اى 

بر محدوده هاى بالفصل آنها تأثيرگذار بوده است كه اين تأثيرات مى تواند منفى و مثبت باشد.
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ــكل مي گيرد (رضازاده، 1382: 44). اولين  ــتگاه هاي مترو ش ايس
ــى در آمريكا به  ــى بر حمل و نقل همگان ــعه مبتن پروژه هاى توس
ــهرى با  ــعه  هاى اطراف خطوط راه آهن و حومه هاى ش صورت توس
خيابان هاى ماشين رو در اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 بوده است. 
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در زير برخى از تعاريف اين نوع توسعه آورده مى شود :
ــهري  ــر حمل و نقل همگانى با ايجاد مراكز ش ــعه مبتنى ب  توس
ــعه مركز  ــي به حمل و نقل عمومي و يا توس واجد ويژگي دسترس
شهري موجود، در جهت نو شهرسازي و رشد هوشمندانه شهرها و 
همچنين توسعه كارامد مكاني2، گام برمي دارد و هدف آن فراتر از 

تبديل حمل و نقل خصوصي به عمومي است (همان : 45).
 روش توسعه مبتنى بر حمل و نقل همگانى با توجه به چگونگي 
ــاماندهي و تمركز  ــعي در س ــع جمعيت و تنوع كاربري ها، س توزي
نقطه اي كاربري هاي مختلف در مكان هاي معين دارد. اين مكان ها 
ــژه مترو و  ــل همگاني و به طور وي ــتگاه هاي حمل و نق ــاً ايس غالب
ــتند. اين روش سعي بر هماهنگ كردن  ــبك شهري3 هس قطار س
ــرمايه  گذاري در بخش حمل و نقل همگاني با الگوهاي كاربري  س
زمين فعلي و آينده دارد. اين روش قادر است با ايجاد مجتمع هاي 
ــتگاه هاي حمل و نقل  ــكوني، تجاري و خدماتي در محل ايس مس
همگاني به ويژه مترو، سفرهاي درون شهري را به سمت استفاده 
ــي هاي  ــوق داده و با ايجاد دسترس ــه همگاني س ــايل نقلي از وس
ــتگاهي سهم  ــتگاه ها و مجتمع هاي ايس ــان بين ايس متنوع و آس
ــش ارزش زمين و در  ــبب افزاي ــتفاده از مترو را باال برده و س اس
ــود. ــعه اقتصادي ش ــهري در كنار توس ــعه پايدار ش نهايت توس

 .(Niles.j and Nelson.D,1999)

ــعه مبتنى بر حمل و نقل همگانى با گرايش حمل و  بنابراين توس
نقل عمومي، نوعي از توسعه  شهري در شهرها و شهرك  هاي جديد 
ــتقرار كاربري  هاي  ــهرهاي موجود است كه با اس ــازي ش و يا بازس
ــي اطراف آن،  ــتگاه هاي مترو يا اراض ــكوني در ايس عمدتاً غيرمس
ــش داده و در مقابل  ــخصي را كاه ــتفاده از خودرو ش ــه اس زمين
استفاده از وسيله نقليه عمومى را افزايش مي دهد. اين شيوه از يك 
سو به دنبال پاسخي جهت رفت و آمدهاي فزاينده و اجتناب ناپذير 
ــوي ديگر در جهت كاهش اثرات  ــت و از س ــهري -  حومه اي اس ش
نامطلوب اين سفرها همچون آلودگي  هوا و صوتى و اسراف منابع، 

گام برمي دارد. 
اصول كلي توسعه مبتنى بر حمل و نقل همگانى

ــعه مبتنى بر حمل و نقل همگانى شامل  ــت هاي عمده توس سياس
ــهر در حومه ها»  ــهرى» و «كنترل رشد ش ــاماندهي مراكز ش «س
ــه اصل كلي كه در اين نوع توسعه  ــود (رضازاده، 1382). س مى ش
همواره بايد مد نظر قرار گيرد را مي توان به شكل زير بيان نمود :

 اختالطى از كاربرى ها با تراكم متوسط تا باال
 اتصال عملكردى و فيزيكى به سيستم هاى حمل و نقل 

ــيرهاى  ــاختمان ها، مس  بهره مندى از خصوصيات طراحانه در س
حركت پياده و ... كه پياده روى و توجه به مقياس انسانى را تقويت 

.(Nieweer, 2004) مى كند
ــتفاده از كاربري  هاي تركيبي، مراكز خريد، كار و سكونت در   اس
نزديكي ايستگاه  هاي حمل ونقل عمومي (مترو) اين ايستگاه را به 
ــفر با يك توقف تبديل مي سازد.  مقاصدي براي اهداف مختلف س
ــفرهايى با  كاربري هاي مختلط، ضمن آنكه باعث ارتقاء كارايي س
اهداف چندگانه مي  شود، موجب ايجاد تقاضاي سفر با حمل و نقل 

عمومي (مترو)، شده و مي تواند به  تحرك در اقتصاد محلي منجر 
شود. به عبارتى بايد توجه داشت كه كاربرى و حمل و نقل عمومى 
ــكه  و داراى تأثيرات متقابل بر هم هستند. بى شك  دو روى يك س
ــرى در مورد يكى از آنها، ديگرى را نيز تحت تأثير قرار  تصميم گي

مى دهد ( Todd, 2009 و هدايتى، 1381، صص 2-5).

ــعه مبتنى  پروژه هاى توس
ــل همگانى  بر حمل و نق
حمل  بايد  ــدور  حتى المق
در  را  ــى  عموم ــل  نق و 
نزديكى محالت مسكونى، 
ــارى يا تركيبى  ادارى، تج
ــه، فراهم آورند.  از اين س
ــت  وليكن بايد توجه داش
بر  ــى  ــعه مبتن توس ــه  ك
ــى  ــل همگان ــل و نق حم
ــتگاه هاى  ايس وجود  تنها 
ــل ونقل در محله هاى  حم
مسكونى يا ساختن محله 
ــاى مختلط  كاربرى ه ــا  ب
ــير  مس ــك  ي ــار  كن در 
ــت. بايد  حمل و نقل نيس

ــعه حمل و نقل محور، هم مى تواند به صورت  ــت كه توس توجه داش
ــورت كاربرى همگن  ــا كاربرى مختلط و هم به ص ــى ب محدوده هاي
باشد. اما اين نوع توسعه، زمانى موفق تر خواهد بود كه در ارتباط با 
ــاير كاربرى ها در محدوده ايستگاهى يا شبكه ارتباطى قرار گيرد  س

اصول كلى توســعه مبتنى بــر حمل و نقل همگانى 
(TOD) بايــد پيــاده روى و حمــل و نقــل عمومى را 

تشــويق كرده و به كاهــش اســتفاده از اتومبيل 
منجــر شــود. تســهيالت متــداول ايــن توســعه، 
مكان هايــى ايجــاد مى كند كه خصوصيــات طراحى 
مانند مسيرهاى پياده با طراحى منظر، پاركينگ در 
پشــت ســاختمان، خيابان هاى تجارى كه پياده روى 
و حمــل و نقــل عمومــى لذت بخــش  را داشــته 
باشــد.در مترو شــهر تهران بهره مندى از توســعه 
مبتنــى بر حمل و نقل همگانى مورد توجه نيســت 
و هميــن موضــوع در احــداث ايســتگاه هاى مترو 
باعث مشــكالت متعــددى براى ســاكنين بالفصل 
محالت و در تناقض با ويژگى هاى اين محالت شود. 

5

www.uacd.uark.edu : طرح مركز شهرى ايستگاه خيابان ديكسون، ويسكانسين، آمريكا، مأخذ



22

ويژه نامه شماره پنجم / 

ــعه بايد پياده روى و حمل و  (Nieweer, 2004). اصول كلى اين توس

نقل عمومى را تشويق كند و به كاهش استفاده از اتومبيل منجر شود. 
تسهيالت متداول اين توسعه، ايجاد مكان هايى است كه خصوصيات 
ــيرهاى پياده با طراحى منظر، پاركينگ در پشت  طراحى مانند مس

ساختمان، خيابان هاى تجارى كه پياده روى و حمل و نقل عمومى را 
.(Belezer and Autler, 2002)لذت بخش مى كند را داشته باشد

ــعه مبتنى بر حمل و نقل همگانى  در جدول زير عناصر مهم توس
آورده شده است.

مترو شهر تهران
ــالت اصلى اين  ــهر تهران، يكى از معض ــوع حمل و نقل ش موض
ــهر تهران به عنوان يكى از راهكارهاى بهبود  شهر است. مترو ش
وضعيت رفت و آمد در شهر تهران مورد توجه است. اين در حالى 
ــت كه توجه به قابليت بهره مندى از توسعه مبتنى بر حمل و  اس
ــت و عدم توجه  ــل همگانى در برنامه ريزى آن مورد توجه نيس نق
به ابعاد چنين رويكردى در احداث ايستگاه هاى مترو سبب شده 
است تا اين مترو مشكالت متعددى را براى ساكنين بالفصل آن 

ايجاد كرده و در تناقض با ويژگى هاى محالت قرار گيرد. 
ــعه نقطه اى در كنار ويژگى هاى  ــتگاه هاى مترو به عنوان توس ايس

تعريفعنصر

بهبود در جابجايى، دسترسى و محيط كالبدى

مهم ترين هدف اين الگو، توسعه كاربرى  هاى مسكونى، تجارى، 
ــتگاه ترانزيت است كه بهبود دسترسى به اين  ادارى حول ايس
كاربرى  ها محيط كالبدى را نيز بهبود مى بخشد. به عنوان مثال 
ــعه مبتنى بر حمل و نقل همگانى، كيفيت  انتظار مى رود توس
ــفرهاى ماشينى در اين ايده به  هوا را مطلوب تر كند چرا كه س

تلفيقى از پياده، دوچرخه و ماشين تبديل مى شود.

پياده مدارى

ــه پياده روى  ــل و نقل همگانى مردم را ب ــعه مبتنى بر حم توس
ــط طراحى همچون  ــد و اين هدف با وضع ضواب ــويق مى كن تش
ــا و ارزش  ــاختمان ها، حفظ كيفيت خيابان ه ــينى س عقب نش
ــاختمان ها با  ــور و مرور عمومى، ايجاد س ــى محل هاى عب فضاي
كاربرى مختلط مسكونى ـ  تجارى، خيابان هاى باريك پردرخت، 
پياده روهاى عريض و عدم عرضه پاركينگ حاشيه اى در خيابان 

تحقق مى يابد.

زندگى متفاوت در محالت شهرى

در توسعه مبتنى بر حمل و نقل همگانى، وابستگى به اتومبيل 
جهت دسترسى به خدمات مختلفى كه در شهر وجود دارد، كمتر 
مى شود. مقياس و طراحى جزئيات مناسب جهت پياده روى به 

بيشتر شدن فرصت تعامالت اجتماعى منجر مى شود.

احياى محله ها

توسعه مبتنى بر حمل و نقل همگانى مى تواند به وسيله حمل 
ــاير وسايل حمل و نقل به رشد اقتصادى در  و نقل ريلى و يا س
مناطقى كه با افول اقتصادى مواجه هستند، كمك كند. بازسازى 
فعاليت ها باعث تشويق اين توسعه  شده و زيرساخت هاى فيزيكى 

محله را بهبود مى بخشد.
عناصر مهم توسعه مبتنى بر حمل و نقل همگانى

Mineta Transportation Institute, History of transit oriented development (TOD), (www.transweb.sjsu.edu)  : ــذ  مأخ
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ــهر تهران، مشكالتى  مثبت مترو بر بهبود وضعيت حمل و نقل ش
ــت. از  ــل آنها به وجود آورده اس ــاكنان محالت بالفص را براى س

منابع

پى نوشت
TOD -1

Location Efficient Development -2
light Rail Transit -3

ــال 1388 انجام شده، اداره برنامه و بودجه، شهردارى تهران و مجرى طرح، دفتر همكارى هاى علمى و صنعتى  ــى حاضر كه در س 4- كارفرماى طرح پژوهش
دانشگاه علم و صنعت ايران و مديريت پروژه برعهده دكتر مصطفى عباس زادگان بوده است.

ــد، يكى از مهم ترين مشكالت  ــاره ش همان طوركه پيش از اين اش
ــبكه  حمل و نقل آن است  ــهر تهران، ناكارامد بودن سيستم ش ش
ــعه  حمل و نقل پايدار، به دليل  ــه ضمن كم توجهى به ابعاد توس ك
ــكالت  ــبكه حمل و نقل همگانى، مش ــى و عدم تكميل ش ناكاراي
ــت. يكى از  ــتفاده كنندگان ايجاد كرده اس ــراى اس ــددى را ب متع
ــعه حمل و نقل پايدار، تحقق سيستم حمل ونقل  راهكارهاى توس
ــهردارى تهران نسبت به احداث و  ــت؛ در اين راستا ش همگانى اس

تكميل شبكه حمل و نقل مترو گام برداشته است. 
ــتم شبكه مترو،  ــد سيس در اين ميان على رغم آنكه به نظر مى رس
ــاير وسايل حمل و نقل عمومى  ــتمى كارامد در مقايسه با س سيس
است، اما آنچه در اين ميان از نظر دور مانده است سنجش تأثيرات 
اجتماعى كالبدى و ترافيكى احداث اين ايستگاه ها در محدوده هاى 
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ــل آن تحميل  ــكالتى را بر محالت بالفص ــت كه مش ــهرى اس ش
ــتگاه مترو هم به  ــد. در كنار تأثيرات مثبتى كه احداث ايس مى كن
ــرده، عدم توجه به  ــى ايجاد ك لحاظ كالبدى و هم بهبود دسترس
هويت محلى محالت بالفصل ايستگاه در برنامه ريزى ايستگاه هاى 
ــتگاه با محدوده هاى  ــب ظرفيت ايس مترو و در مواردى عدم تناس
بالفصل آنها، مشكالت متعددى را بر ساكنين اين محالت تحميل 
ــعه هاى محلى مبتنى بر  ــت. اين در حالى است كه توس نموده اس
سيستم هاى حمل و نقل همگانى (شامل مترو، خطوط اتوبوسرانى 
ــعه هايى مناسب است كه ضمن ارتقاء كيفيت زندگى در  و...) توس
ــم آوردن زمينه احداث  ــاكنين، با فراه محالت و جلب رضايت س
ــيارى را متوجه ساكنين و ساير  مجتمع هاى ايستگاهى منافع بس

گروه ها مى كند. 

نتيجه گيرى

ــكالت اجتماعى شامل تغيير ساختارهاى  جمله اين مسائل، مش
ــكالت ترافيكى  ــر بومى در محله، مش ــوذ افراد غي ــى، نف اجتماع
ــتمل بر افزايش ترافيك محلى و بر هم زدن آسايش، افزايش  مش

آلودگى صوتى، پاركينگ حاشيه اى و... است.
نتايج تحقيقى كه در اين زمينه با عنوان «سنجش تأثيرات اجتماعى 
ــتگاه هاى مترو بر محالت بالفصل آنها4» انجام شده  و ترافيكى ايس
ــتگاه مترو  ــان مى دهد عدم توجه به تبعات احداث ايس ــت، نش اس
مشكالت متعدد در دو زمينه ترافيكي و اجتماعي ايجاد كرده است. 
مشكالت ترافيكى مشتمل بر افزايش تردد، افزايش پارك حاشيه اى و 
آلودگى صوتى را بر محالت تحميل نموده است و به لحاظ اجتماعى 
در كاهش حس تعلق به محله، حضور گروه هاى غيرساكن و كاهش 

رضايت از سكونت بعد از احداث ايستگاه مترو تأثير داشته است.
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