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شتر یش هرچه بیتوان در افزایل آن را میدل. رقابل انکار استیشهرها غ يبنداستخوان يریگنقل در شکلوحمل يت شبکهیاهم       

که  يل نقش موثریدر حال حاضر به دل. از گذشته تاکنون دانست ینقلوحمل يدر شهرها از کانال شبکه یو اجتماع ياقتصاد يهاانیجر

ن نقش به صورت یبزرگ دارد، ا يدر شهرها يشهر يدر قالب سفرها یو اجتماع ياقتصاد يهاانین جریدر بروز ا ینقل عموموحمل

 ياز سفرها ياری، بسینقل عموموحمل ياکنون مترو به عنوان ستون فقرات شبکههم. شودیفا میا ینقل عموموحمل يخاص توسط شبکه

 يزیربرنامه رل عدم ارتباط منسجم دیبه دل. افتد، به خود جذب کرده استیبزرگ اتفاق م يگوناگون در شهرها يهازهیرا که با انگ يشهر

ک یزائد بوده که با  افتند یمن سفرها که روزانه اتفاق یاز ا ياریبس ینقل عموموحمل يشبکه يزیرو برنامه يشهر يهاياستقرار کاربر

 يهايکاربر )TOD( ینقل عموموت حملیکرد توسعه با محوریدر رو. نمود يرین سفرها جلوگیاز ا ياریتوان از بسیم یاصول يزیبرنامه ر

قرار گرفته تا با  يزیرمترو مورد برنامه ینقلوبه شبکه حمل يهایدسترس یرامونیپمترو به عنوان نقاط  يهاستگاهیا یرامونیپ یواقع در اراض

ن است تا یبر ا ین مقاله سعیر اد. دشو يریزائد جلوگ يشهر ياز بروز سفرها ،ر حرکت روزانه مسافرانیدر مس الزم يهايکاربر يریقرارگ

مشخص  يشهرزان یرو برنامهران یمد يمترو برا يهاستگاهیژه ایبه و ینقل عمومون و حملیزم ين کاربریهماهنگ ب يزیرضرورت برنامه

  .دینما يریکه بر دوش شهرهاست جلوگ ياقتصاد يهانهیهز ياریتواند از بسیم ین هماهنگیا يو نشان داده شود که برقرار

  

 هايکاربر یسامانده -یستگاهیمجتمع ا - مترو - ارزش افزوده 

  

1-   

ها بر یکدیگر در که ماهیت یکپارچه شبکه حمل و نقل با سایر عناصر کالبدي شهر و تأثیرات متقابل آنایننظر به 

- اي در اثر اجراي طرحبینی نشدهتوجهی قرار گرفته است، تغییرات پیشهاي ارائه شده در کشور مورد بیبسیاري از طرح

                                                             

 اي دانشگاه علم و صنعت ایرانریزي منطقهبرنامه دانشجوي کارشناسی ارشد 

  کارشناسی ارشد علوم اقتصادي دانشگاه تهراندانشجوي  2
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و همه جانبه و درنظر گرفتن ارتباط تعاملی میان حمل و  نگردرصورتی که اعمال یک دید کل. ها به وجود آمده است

 سازسبببر آن و عالوه  کاستهبینی نشده وجود آمدن تأثیرات نامطلوب پیشتواند از بهنقل و سایر عناصر کالبدی می

د به ین بایبنابرا. خود گردد یازهاین نیدر تام یشهر یکاهش اتالف هزینه و زمان شهروندان در استفاده از فضاها

 .نه بودیبه یحلراه یحل آن در جستجو یست و برایرک مسأله نگیموضوعات فوق به عنوان 

 ییرات فضاییمعنادار تغ یوستگیو پ یریرپذیج به دست آمده از مطالعات صورت گرفته در نقاط مختلف جهان تاثینتا

نسبت به تحوالت شبکه حمل و  را...) و  ین، تراکم ساختمانیمت زمین، قیزم یر در کاربرییاز جمله تغ(شهر  یکالبد

نشان ...) خدمات حمل و نقل و یس دهیت سرویفیز کیاس عملکرد و نی، حجم و مقیرها و نقاط ارتباطیمس( ینقل شهر

 .تداده اس

شبرد یدر پ تواند یمرا مد نظر دارد که پاسخ به آنها  یبرخورد با مسئله مطرح شده، سواالت ین پژوهش در راستایا

ر به دو سوال یدر ز. د واقع شودیاز معضالت موجود مف یمشخص جهت کاهش بخش یها حلبه راه  یابیف و دستاهدا

  :شود یمق اشاره ین تحقیا یاساس

 یاس به معابر محلیونقل عمومی بزرگ مقان حملیعنوان نقطه اتصال شرآیا استقرار ایستگاه مترو به -

و تراکم  ی، بر روی تحوالت کاربری اراض...)و یاتوبوس و تاکس(اس متوسط یونقل عمومی با مقو شبکه حمل

ها در  تیپراکنش فعال یر الگوییو تغ) یجاریاست یملک( یوه بهره برداریمت امالک و شی، تحوالت قیساختمان

 تأثیر گذار است؟ ددر محدوده بالفصل خو... فضا 

نمود که به کاهش تعداد  نظاممندای گونهبهها در اطراف ایستگاه مترو را توان تغییرات کاربریآیا می -

 سفرهای غیرضروری و کمینه شدن اتالف زمان و هزینه برای شهروندان منجر شود؟ 

ست و صرفاً به دنبال یرها مورد نظر نین متغیو تست کردن رابطه ب باشد یم ین پژوهش کاربردیکه ا ییاز آنجا

- ستگاهیدر محدوده بالفصل ا یک موضوع جاریبلکه به عنوان  ،یک اصل کلیپاسخ به سواالت پژوهش نه به عنوان 
مترو بر  یستگاه هایاستقرار ا«از  توان یم یق مطرح نشده است ولین تحقیدر ا یه ایم، لذا فرضیمترو هست یها

  .ر بهره بردیادامه مس یبرا یش فرضیبه عنوان پ» ر گذار استیمحدوده بالفصل خود تاث

 یبرا» یلیتحل« ن روشیهمچن و» یفیتوص«و » یکتابخانه ا« یها روشاز  قیتحقن یامختلف  یها بخشدر 

    .شده استبهره گرفته انجام پژوهش مطالعه و 

ریزی همزمان کاریری کردن تغییرات کاربری و برنامه نظاممند یبرا یحل راه افتنیبه دنبال  قیتحق نیاز آنجا که ا

  :ج در آن برداشته شده استیدن به نتایرس یبرا یگام اصلدو  ،ونقل و ساماندهی وضعیت موجود بودهو حمل

و عوامل مؤثر بر ) مشکل است کیمسأله  نیچرا ا(عواقب  ییمشکل شامل اثبات آن، شناسا ییشناسانخست  -1

  آن
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کمک  يکشورها برا ریمطرح شده در سا رویکردهاي نظریات و مشکل که با مراجعه بهن یا يراه حل برا افتنی -2

 ییارائه راهبردها تیدر نها موجود در محدوده طیمناسب با شرا يها حل الگوها و راه قیسپس تطب و مشکل نیا به حل

  .است رفتهیمشکل صورت پذ نیا یسامانده يبرا

  

2-   

يدانش واژه ا» رشد پراکنده شهر«
3

که در اثر  یزمان گردد؛ یستم باز میاست که سابقه کاربرد آن به اواسط قرن ب 

کا رونق گرفت و معضالت یدر آمر يشهر ي، بسط فضاها بزرگراهستم یو توسعه س یل شخصیه از اتومبیرو یاستفاده ب

 ,Hess(. را به همراه آورد يشهر ينه از فضایر بهیغ يریگ، اتالف انواع منابع و بهرهیتماعاج ياز جمله انزوا يادیز

2001:10(   

د بر جنبه هاي کیفی رشد پراکنده مانند کمبود گزینه هاي حمل ونقل و کم بودن یتاک ریزان شهري با برنامه

که  يرشد در مناطق شهر ين نوع رشد شهریشترایامروزه ب(واحدهاي همسایگی مناسب براي رفت و آمد پیاده 

رشد پراکنده و ناموزون  يصه هایخص نیتر مهمر را به عنوان یز يهایژگیو) ردیگ یمدارند را در بر  يآزادتر يها نیزم

 : شمرند یمبر  یک مفهوم کلیبه عنوان  يشهر

  کمتر یو ساختمان یتیتراکم جمع -

  تر بزرگ یکیقطعات تفک -

  هینوساز بودن و قدمت مشابه اکثر ابن -

  شتریباز و رها شده ب يفضاها -

، يسات شهری، تأس)افتهیتوسعه ن یاراض(باز  يتک کاربره که با فضاها يا پهنه هاینگ یزون -

  .اند شدهر موانع از هم جدا یو سا يه موتوریل نقلیض حرکت وسایع و عریسر يرهایمس

نقل وا حملیاده از دوچرخه و اده، استفیا نبود امکان حرکت پیکمبود (نقل وحمل يهانهیکم بودن گز -

ت و رف ينه هایش هزیو افزا) لیبه اتومب یو وابستگ يدرون شهر يدن به مقاصد سفرهایرس يبرا یعموم

  ین نواحیساکنان ا يآمد برا

 جذاب يها يو کاربر يشهر يل نبود فضاهایک محل به دلیساکنان  ید تعامالت اجتماعیکمبود شد -
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3 Buzzword 

4 Transit-Oriented Development 
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د یتوسعه و حمل و نقل را شا یکه همگ شود یماتالق  ییها پروژهبر حمل و نقل عمومی به مجموعه  یتوسعه مبتن

یتوسعه با تمرکز بر حمل ونقل عموم«به  توان یمکه از جمله آنها  اند دادهآن مد نظر قرار  یه اصلیپا به عنوان
5

«، 

حمل و نقل عموم يتوسعه بر مبنا«
6

»یبان حمل ونقل عمومیتوسعه پشت«، 
7

یتیترانز يروستاها«ا » 
8

 .اشاره کرد» 

که  يزیوابسته به چو »يبر حمل و نقل عمو یتوسعه مبتن«ف ی، تعردیآ یمذکر شده بر  يهمانطور که از نام پروژه ها

ک و سرورویمطابق با نظر برن. ر استیمتغ ،محقق در نظر دارد
9

، دهند یمح یرا ترج یکیتراف يکه عبارت روستاها 

که  یمختلط اراض يمتراکم و فشرده همراه با کاربر يمتشکل است از جامعه ا» بر حمل و نقل عمومی یتوسعه مبتن«

داران را ین و خرین، شاغلیخاص خود ساکن یبه واسطه طراح وستگاه حمل و نقل یک ایمتمرکز شده است در اطراف 

  .استفاده کنند یشتر از حمل و نقل همگانیکنند و ب یرانندگ یشخص يهالیتا کمتر با اتومب کند یمق یتشو

  :مشترک است عبارتند از TOD ي دربارهف ارائه شده یتعار ي هیکلآنچه در 

  مختلط يکاربر يریقرارگ -1

  ها ستگاهیاژه یبه و یحمل و نقل يدورهایرامون کریمجاور و پ يزیموضع مورد برنامه ر -2

  ا حداقل متوسطیتراکم باال و  -3

  يو دوچرخه سوار ياده رویپ يط مساعد برایجاد محیا -4

   یجمع يها طیمحجاد یا يبرا ها ستگاهیات یاستفاده از ظرف -5

 

نقل عمومی تأثیر ودهد که از حملیشکلی از توسعه اراضی را ارائه منقل عمومی وهاي توسعه با گرایش حملطرح

 يها يکاربرو از اساس بر آن است تا با استقرار  دینما یمپذیرفته و نوعی ارتباط بین کاربري زمین با کارایی بیشتر ارائه 

هاي اراي تراکم جمعیت بیشتر و کاربرينقل عمومی از مناطق دودر محوطه پیرامون کریدورهاي حمل جاذب و پر تردد

خدمات و بنابراین . نقل و کاربري زمین متناسب با یکدیگر گام برداردومولد و جاذب سفر، براي ایجاد حملعمده 

این تمرکز  .ابدی یمنقل عمومی متمرکز شده و بالطبع تراکم کالبدي افزایش وها در پیرامون کریدورهاي حملکاربري

اي درون شهري هر نقل عمومی، دو شاخه از سفرهوهاي حملبا تأمین مقصد سفر در ایستگاهکالبدي و عملکردي 

                                                             
5 Transit-Focused Development 

6 Transit-Based Development 

7 Transit-Supportive Development 

8 Transit Villages 

9 Bernick and Cervero 
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- حمل و بازدهی شبکه آوردهونقل عمومی را فراهم بکه حملدر نتیجه امکان استفاده بیشتر از ش. کندمسافر را حذف می

  .بخشدونقل عمومی را ارتقاء می

، تناسبات کاربري را تنظیم شود یموجود تمرکز باعث آزاد سازي اراضی پیرامون کریدورهاي حمل و نقل عمومی 

نقل ودورهاي حملیپیرامون کره شهري را کند و فرصت ایجاد فضاي باز و سبز شهري و امکان ایجاد فضاهاي پیادمی

 . سازدعمومی فراهم می

... نقل از جمله مترو، اتوبوس، تاکسی و وهاي حملونقل عمومی همه گزینهراهکار توسعه شهري با محوریت حمل

اي براما شبکه مترو به واسطه دارا بودن مزایایی نظیر سرعت، امنیت، عدم ایجاد آلودگی، ارزان بودن . ردیگ یمرا در بر 

ر هاي مترو در هزمانی که ایستگاه .اي برخوردار است العاده نقل از اهمیت فوقوهاي حملدر بین سایر گزینه... عموم و 

هاي موجود در سطح زمین به اراضی ها را به موازات شبکهشوند، بهترین دسترسییک از مناطق شهري احداث می

که در صورت هدایت و برنامه ریزي صحیح، این اراضی ممکن است فرصتی براي توسعه شهري  بخشند یمپیرامونی 

  )22: 1384 زادهرضا . (ایجاد کند

  

ر نام یتوان به قرار زیرا م» بر حمل و نقل عمومی یتوسعه مبتن« یاصل يک وسرورو، نشانه هایبرطبق نظرات بنر

 :برد
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 بر حمل و نقل عمومی یتوسعه مبتن یاصل ينشانه ها -  1جدول شماره 

 حیتوض عناصر توسعه

تحرک و  يارتقا

طیمح يو ارتقا ییایپو
10

 

د، یاز اسکان، اشتغال، خر يمناسب و درخور يوندیهم پ» بر حمل و نقل عمومی یتوسعه مبتن«ک ی یعنصر اصل

ن یافته به ایارتقا  یدسترس عالوه بر. شوند یمو نقل انجام است که در اطراف حمل ییهاتیر فعالیتجارت و سا

 .شود یم ير و بهبودییز دستخوش تغین یکیزیط فیمتفاوت، مح يها يکاربر

مناسب حال  یطیمح

ادهیپ
11

 

، کند یمب یترغ ياده رویاست که مردم را به پ یرنده توسعه اراضیدربرگ» بر حمل و نقل عمومی یتوسعه مبتن«

با نبود سطوح مربوط به پارک  یابانیا خیض یعر ياده رویک پیا یده از درخت یک پوشیابان باریک خیگونه که همان

 .کند یمب یترغ یساختمان يها ینیخودرو و همراه با عقب نش

 يبرا ینیگزیجا

يحومه ا یزندگ
12

 

به  یدسترس يل برایبه اتومب یرا بدون وابستگ ها حومهدر  یفرصت زندگ» و نقل عمومیبر حمل یتوسعه مبتن«

ن یل در ایدخ ينه هایمعقول گز یو طراحه ادیاس مناسب حال پیمق. کندیخدمات در ارتباط با شهر فراهم مها و تیفعال

 .دهد یمش یرا افزا یتعامل اجتماع ،توسعه

یگیهمسا يایاح
13

 
به  ینقلوحمل يهانهیر گزیا سای یلیونقل رحمل یدهسیتواند با سرویم» بر حمل و نقل عمومی یتوسعه مبتن«

 .عمل کند ،اند گرفتهکه رنگ زوال و کم ارزش شدن را به خود  ییهامکان يرشد اقتصاد يبرا یعنوان محرک

یت عمومیامن
14

 
متراکم  يک فضایداران در ین و خرین، شاغلیاز ساکن یبیرا با ترک یمکان» بر حمل و نقل عمومی یتوسعه مبتن«

 .کند یمن یت در فضا تامیفعال یوسته با حضور دائمیت را به صورت پیو امن کند یمجاد یو فشرده ا

یعموم ییگردهما
15

 

اورد تا به یا پارک را به وجود بیهمچون پالزا  يباز شهر يد فضاهایبا» بر حمل و نقل عمومی یتوسعه مبتن«

اشتغاالن  ا خودیو بازار روز کشاورزان  یمحل يها کنسرتاجرا و  ها شینماجهت  یعموم ییگردهما يبرا یعنوان مکان

 .ردیمورد استفاده قرار بگ یمحل

 (Congress for the new Urbanism 1996): مأخذ

  

 :ان نمودیر بیبه شرح ز توان یمرا » بر حمل و نقل عمومی یتوسعه مبتن«مورد قبول  یطراح يهایژگیاز و یبرخ

مکمل  يهايکاربرها و جاد ساختمانیت؛ این مراکز عمده فعالیب یکیزیم فیوسته و مستقیارتباط پ -

  ؛نقلوستگاه حملیکاستن فاصله تا ا يبرا

  ؛اده راهیک لبه پیدر نزد يتجار يهاجاد ساختمانیا -

  ؛نقلوالت حملیبا تسه يمراکز تجار يسازکپارچه یادغام و  -

                                                             
10 Enhanced Mobility and Environment 

11 Pedestrian Friendliness 

12 Alternative Suburban Living 

13 Neighborhood Revitalization 

14 Public Safety 

15 Public Celebration 
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 ياده رویله پیموجود به وس ياز مبدأ و مقصدها ياریها که باعث اتصال بسابانیخ یشطرنج يالگو -

  ؛شود یم

اده یده که پیچیو پ یمنحن يهابیر ترکیچ و سایمارپ يهاابانی، خها ست بهجاد بن یاجتناب از ا -

چ و متقاطع و دوباره از سر یمارپ يرهایمس یرا مجبور به ط ها اتوبوسو  شود یمرا موجب  يمدار يها يرو

   ؛کند یر قبلیگرفتن مس

  ؛نقلوستگاه حملیم به سمت اید مستقیر دیجاد مسیا -

نگ یپارک يبرا یینگ، در نظر گرفتن فضایپارک يابان برایخارج از سطح خ ییهاکاهش دادن محل -

ز یش نین باالست و روبه افزایمت زمیکه ق یآن زمان .یرامونیپ یا نواحیها ر ساختمانیز پشت و یا در

  ؛گذارد یم

  ؛مطلوب یرها در محلیها و اطالعات مسمکتینقل، نوحمل يهاستگاهیا يمناسب ساز -

عبور و مرور مناسب  ياده که براین پیمخصوص عابر ين و پالزاهایادیو م یباز عموم يجاد فضاهایا

  (Howard 2002:5)؛باشند

 يپروژه ها يهامکان. باشد یم» بر حمل و نقل عمومی یتوسعه مبتن«گر ید يدیو تراکم باال عنصر کل یفشردگ

 ين واحد جاک مکایدر  را از مردم یو فشرده هستند تعداد انبوه که متراکم» نقل عمومیوبر حمل یتوسعه مبتن«

ر و یامکان پذ یشود تا حمل و نقل عموممی يامردم به اندازه يهاییجابدین صورت تعداد سفرها و جابه. دهد یم

  (chaskin 2007:42. (دشو ترکارآمد

 يا و سفرهاهییجاش جابهیو افزا یمسکونافته یش یزان تراکم افیرابطه شفاف ب ،قات گسترده انجام شدهیتحق

توسط پوشکارو و زوپان 70مطالعه گسترده انجام شده در دهه . دهدیانجام شده را نشان م
16

جه را عرضه کرده ین نتیا 

کر است که یواحد در هر ا 12ن یانگیبا م یازمند تراکم سکونتین یلیر ینقلوملح يو مناسب برا یکاف ياست که تقاضا

مطالعه پوشکارو و زوپان نشان داد که . ون فوت مربع متصل باشدیلیم 50 یر مسکونیغ يبا وسعت کاربر يشهر با مرکز

 7ن یتراکم ب شود ویرا موجب م ینقل عمومواز حمل ياهیکر تنها استفاده حاشید در هر اواح 7تا  2ن یب یتراکم مسکون

 7باالتر از  یبا تراکم. را موجب شود ینقلول حملیمناسب و کارامد از وسااده باشد تا استفیاز میکر نیواحد در هر ا 30تا 

ز ین یو کاهش محسوس ابدی یمش یتا سه برابر افزا يتردد وسفر به طور قابل مالحظه ا ي، تقاضایواحد مسکون 30تا 

 (schlossberg 2004:112. (دهد یمز رخ ین یل شخصیدر استفاده از اتومب

تیلبر اسمیتوسط و يا مطالعه 1984در سال 
17

که  یافت وقتیمورد تقاضا  يرا در سفرها یش اساسیک افزای 

گر توسط هولتزکالویق دیتحق 1994در . ابدی یمش یکر افزایواحد در هر ا 16به  7از  یتراکم مسکون
18

ق کرد که یتصد 

                                                             
16 Pushkarev and Zupan  

17 Wilbur Smith 
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 یش تراکم مسکونیافت که افزایهولتزکالو . باشدیل سفر انجام شده میزان مایدر م یاصل ینییر تبیمتغ یتراکم مسکون

انه خانوار را یموده شده سالیل پیزان مایدر م یدرصد 30تا  20و کاهش  ینقلول حملیش استفاده از وسایبر، افزاتا دو برا

  (Todd 2011:36) .دارد یدر پ

 ها ستگاهیادن به یرس یبرا یواده ریپ یرنده مقداریدر بر گ یل حمل ونقلیانجام شده توسط وسا یت سفرهایاکثر

» بر حمل و نقل عمومی یتوسعه مبتن«گر یمهم د یژگیو ها ستگاهیاسکونت به  یها محل یکین نزدیهستند، بنابرا

 400حدود  ینفوذ ی حوزه یاده دارایو پ یمعابر محل ی شبکهمناسب به  یبا دسترس ها ستگاهیا، یبه طور کل. باشد یم

متر،  600اده و دوچرخه حدود یمناسب پ یمعابر جمع و پخش کننده و دسترس ی شبکهبه  یبا دسترس یستگاه هایمتر، ا

ر وسائل یو سا یه شخصیاده، دوچرخه و وسائل نقلیپ یو دسترس یانیمناسب به شبکه معابر شر یبا دسترس یستگاه هایا

 یو دسترس ها بزرگراه ی شبکهمناسب به  یبا دسترس یستگاه هایمتر و ا 800نفوذ  ی حوزه یدارا یحمل و نقل همگان

. متر هستند 1000ش از یب ینفوذ ی حوزه یحمل و نقل همگان یر شبکه هایو سا یه شخصیاده، دوچرخه، وسائل نقلیپ

  )23: 1384رضا زاده ( .توسعه هستند یبرا یفراوان یها تیقابل یدارا ین اراضیا
  

ها نقشی اساسی بر های محدوده پیرامون ایستگاهدهد که شرایط و ویژگیبیشتر مطالعات انجام شده نشان می

 :شود یممؤثر هستند اشاره  ها ستگاهیادر زیر به عواملی که در توسعه اراضی حوزه نفوذ . ها دارندقابلیت توسعه آن

  وجود اراضی بایر و قابل توسعه -

توان با یز میا را نهستند که آنین یدارز قابل نگهین یتیو فعال یکالبد یل فرسودگیز به دلیها ناز بافت یبعض یگاه

- توان در آنیکه به سرعت م ییهاا بافتیر و یبا یر واقع وجود راضد. ر به حساب آوردیبا یجزء اراض یب و نوسازیتخر
 ینظام یهایکه به عنوان مثال کاربر یدر حالبخشد یتوسعه را شدت منمود، سرعت وقوع  ییها را اجرایزیرها برنامه

 .کنندیتوسعه را تلف م یهالیاز پتانس یه بخشستگایاطراف ا یو انتظام

  دانه بندی -

بزرگ  یهاپروژه یو اجرا یگذارهیتر باشد، تملک و سرماتر و درشتستگاه بزرگیرامون ایت پقطعا یهرچه اندازه

 .تر خواهد بودستگاه راحتیرامون ایپ یاراضوسعه ت یبرا

  روند توسعه  -

                                                                                                                                                                                              
18 Holtzclaw 



 

٩ 
 

 یبه طور. اشدبیالزم م یستگاه امریرامون ایپ یندهیتوسعه آ یزیربرنامه یوجود روند توسعه در حال حاضر برا

اند، بوده یرو به افول اقتصاد یروند یاند که داراقرار گرفته یها در مناطقستگاهیچنانچه ا. دهدیکه مشاهدات نشان م

از . است کند و تنها از سرعت آن کاسته یرین مناطق جلوگیز نتوانسته از روند رو به اضمحالل ایها نستگاهیوجود ا

ن روند و حرکت را سرعت ی، ااندرو به توسعه داشته یاند که حرکتقرار گرفته یها در مناطقستگاهیگر اگر اید یسو

 .انددهیبخش

  محل قرارگیری ایستگاه -

. ها، محل قرارگیری ایستگاه در شهر و نقش ایستگاه استیکی دیگر از عوامل مؤثر بر توسعه اراضی ایستگاه

های مختلفی از اراضی پیرامون را تحت تأثیر خود قرار داده و ه محل قرارگیری در عرصه شهر شعاعها بسته بایستگاه

بنابراین محل قرارگیری ایستگاه یکی دیگر از عوامل مؤثر بر توسعه . نهندفاوتی بر توسعه اراضی پیرامون میتأثیرات مت

  .های مترو استاراضی اطراف ایستگاه

  شد مسافران به ایستگاهوه آمدونح -

ها اثر دارد، وسیله انتخابی سفر برای رسیدن به یکی دیگر از عواملی که بر نحوه توسعه اراضی پیرامون ایستگاه

های مترو است که تأثیر خاصی بر قابلیت توسعه شد مسافران به ایستگاهعبارتی نحوه آمدوای مترو و یا به هایستگاه

کنند نه تنها بر قابلیت جذب که به صورت پیاده مسیر را طی می به عنوان مثال کسانی. ها دارداراضی پیرامون ایستگاه

اساس مسافت مطلوب پیاده روی نیز، ظرفیت توسعه  گذارند، بلکه برها اثر میها در اراضی پیرامون ایستگاهانواع فعالیت

  )23: 1384 رضا زاده( .برند یممکان را به عنوان محل سکونت باال 

  
ها و نقاط ضعف در ها و نقاط قوت و همچنین کاهش محدودیتی که درخصوص تقویت پتانسیلیر راهبردهایدر ز

به هر کدام  یابیدست یمتناسب در راستا یهااستیاند و ستوانند تأثیرگذار باشند ارائه گشته می یستگاهیا یهامحدوده

ا یقادر به دخالت و  یشهر یزیر هایی که برنامهقابل توجه است که غالباً آن دسته از راهبردها و سیاست. اندارائه شده

توانند شایان ذکراست که برخی از این راهبردها می. اند دهیمطرح گردر در آنست و جنبه اجرایی بیشتری دارند، ییجاد تغیا

  :طور همزمان مفید واقع شونددر رفع چند مشکل یا تقویت چند پتانسیل به 

 ازیمورد ن یفضاها یانواع تبادل سفر و طراح یبرا یزیبرنامه ر: 1راهبرد  -

o فراهم آوردن امکان  در نقاط و فواصل مناسب در محدوده جهت ینگ طبقاتیاحداث پارک

  پارک خودروهای شخصی و استفاده از سایر شیوه های تردد 
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o  طراحی مسیر تعریف شده برای حرکت پیاده در محدوده بالفصل مترو و تغذیه این مسیر با

  مسیرهای پیاده جانبی

o جاد لوپ های حرکت دوچرخه در محدودهیا 

تردد و تسهیالت حمل و نقل با  ارتباط مناسب مسیرهای یو برقرار یسامانده:  2راهبرد  -

  عمده موجود در محدوده  یها یکاربر

o  عمده با بیشترین تعداد مراجعه در محدوده مورد مطالعه یها یکاربرتعیین  

o هایها و ایستگاهترمینال تاکسی(نقل عمومی وهای اصلی حملدر نظر گرفتن ایستگاه 

  در محدوده خدماتی مترو پرترددهای عمده و در مجاورت کاربری)  ... واتوبوس 

o های پیاده و دوچرخه در مجاورت کاربریهای تجمع و تقاطع مسیرهای تردد طراحی گره

  عمده

o های اصلی نزدیک به کاربری) های طبقاتیمانند پارکینگ(نقاط تبادل سفر  ندر نظر گرفت

 موجود در محدوده

اده و اختصاص ین پیحرکت عابر یامن برار یجاد مسیاده و سواره و ایر پیک مسیتفک: 3راهبرد  -

  در محدوده یاده رویمناسب پ یفضاها

o یطراحی مسیر مناسب پیاده در مجاورت محورهای اصلی و همچنین محورهای شریان 

  محدوده و جداسازی این مسیرها با فضای سبز از مسیر تردد سواره

o  رعی موجود در های فبرای حرکت پیاده در تمامی دسترسیتعریف مسیر تفکیک شده

  محدوده 

o با کفپوش و مبلمان طراحی شده برای تردد پیاده در خیابان  هگرفتن مسیر تعریف شددر نظر

  منتهی به ایستگاه مترو

o گرفتن کندرو و جداسازی آن با بافر سبز در دو شریان أمین امنیت پیاده از طریق در نظرت

  اصلی واقع در مرز شرقی و جنوبی محدوده

o ط موجودیمعابر، متناسب با شرا یهاضیعراز ت یریگبهره  

و گذران اوقات  یتفرجگاه یط جهت توسعه فضاهایمح یهاتینه از قابلیبه یریگبهره: 4راهبرد  -

 یز توسعه گردشگریفراغت و ن

o روی و تفرجگاهی در اطراف مسیل موجود در محدودهطراحی مسیر ویژه پیاده  

o  های  مسیرهای اصلی حرکت پیاده با استفاده از زمینطراحی فضاهای باز و سبز به ویژه در

  خالی موجود در بافت 
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o ن و ساکنا یازهایکننده ننیاده و تأمیاس پیهمخوان با مق یهایل رشد کاربریت پتانسیتقو

 ر شهروندانیسا

 ک سواره در محدودهیتراف یسازآرام: 5راهبرد  -

o  ر، کاهش یگق سرعتیمحدوده از طرها در لیدات کاهش سرعت اتومبیدر نظرگرفتن تمه

  ...اده و ین پیو نقاط پر تردد عابر یعرض معابر سواره به خصوص در نقاط مسکون

o یبا دسترس یهاحرکت معابر و استفاده از بن بست د و مناسب جهتیت جدیف وضعیتعر 

 ادهیپ

 ت در فضایش ساعات حضور فعالیبا افزا یت اجتماعیش امنیافزا: 6راهبرد  -

o های پرترددموقت در راسته یتجار یضاهایجاد فا  

o تأمین روشنایی مناسب در مسیرهای تردد موجود در محدوده  

o ش یشفاف و افزا یهاجاد بدنهیق ایاز طر یو مرده شهر دیبدون د یجاد فضاهایاجتناب از ا

  د ناظران به فضاید

o منطقه و  یشتر متناسب با نقش گردشگریپر مراجع با ساعات کار ب یهایجاد کاربریا

 محدوده مورد مطالعه  یخدمات رسان یل باالیپتانس

محدوده بالفصل و  یاصل یدر محورها یو خدمات یتجار -یادار یهاف راستهیتعر: 7راهبرد  -

  نقلوحمل یهاستگاهیا

o یاز محدوده وکاهش سفرها ین و مسافران عبوریبه ساکن یرسانخدمات یجاد فضاهایا 

همچون پست، بانک، دفاتر خدمات  ییهایگرفتن کاربردرنظر قیشهروندان از طر یر ضروریغ

  ...و 10+سیک شهر، دفاتر پلیالکترون

o مناسب محدوده در  یل دسترسیو ادارات و استفاده از پتانس یتجار یهاجاد شرکتیا

  یاراض یشتر کاربریدن به اختالط بیرس یراستا

o جاد عملکرد یبه منظور ا یاو منطقه یاهیاس ناحیبزرگ در مق یتجار یهاجاد مجتمعیا

  و فراتر یهمزمان محل

o جاذبه پر یهایموجود در محدوده به کاربر یاصل یهاابانیاختصاص بدنه مجاور به خ

  کنندگان از فضااستفاده یبرا...) و  یحی، تفریارتج(

  بر ساکنان محدوده یهوا و صوت یها یآلودگکاهش اثرات : 8راهبرد  -

o اطراف بافت مسکونی نزدیک به ایستگاه متروبافر سبز در  ندر نظر گرفت  
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o  یهایغیر مسکونی و انتقال کاربر یها یکاربربالفصل مترو به  یها بلوکاختصاص 

  تر مناسبط یها به نقاط با شران بلوکیموجود در ا یمسکون
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بخش  ؛ایستگاههاي متروطرح پژوهشی تدوین راهبردهاي ساماندهی نواحی اطراف ، 1381. پژوهشکده نظر -1

 .مطالعات حمل و نقل و ترافیک

 يجستارها یعلوم اجتماع یپژوهش-یلیفصلنامه تحل شهري، هنقش مترو در توسع، 1384.هیرضا زاده، راض -2

 14و  13، سال چهارم، شماره يشهرساز

  1387شهر تهران،  يزی، تهران، شرکت پردازش و برنامه ري، دانش، منشور نوشهرسازيریبص -3

وسعه ت«ه اصول یبر پا» ریدان هفت تیم« يستگاه مترویرامون ایپ یاراض يکاربر یر، ساماندهی، نصینخع -4

 1384با، یز يس هنرهایارشد، پرد یان نامه کارشناسی، پا»ت حمل و نقلیبا محور يشهر

کرد یرو با رومت يها ستگاهیاز استقرار ا یناش ییفضا -  يرات کالبدییتغ ل روندیتحلام، مسعود، یپينور -5

س یارشد، پرد یان نامه کارشناسیپا ه،یستگاه صادقیا يمورد ي؛ نمونه)TOD( یونقل عمومبر حمل یمبتن يتوسعه

  1389با، تابستان یز يهنرها
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