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ارائه فرآیند طراحی شهری اجتماعات محلی
 با تأکید بر رویکرد »توسعه حمل ونقل محور« 
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چکیده
گسترش اجتماعات  ایده توسعه حمل ونقل محور )TOD( در سطح خرد با ارائه راهکارهای طراحی شهری زمینه محور، بر 
که  اجتماعی  تعامالت  مشوق  و  سرزنده  کــارا،  پویا،  باهمستان هایی  می کند.  کید  تأ زیست پذیر  باهمستان های  و  محلی 
گسترش آنها از اهداف و انگاره های پایداری در طراحی شهری است. از این رو این نوشتار در رویکردی توصیفی-تحلیلی و 
با استفاده از شیوه های مرور متون و منابع، استفاده از اسناد تصویری و مصاحبه، درصدد تدقیق نقش توسعه حمل ونقل 
کیفیت زندگی و قابلیت زیست پذیری در  محور، به عنوان یک راهکار، در تحقق طراحی شهری پایدار باهمستان ها و ارتقای 
بافت های شهری است. هدف از انجام دادن این پژوهش، شفاف سازی رابطه رویکرد TOD با طراحی شهری باهمستان های 
زیست پذیر، بازشناسی اهداف، مزایا، مفاهیم و راهکارهای اجرایی مرتبط با TOD، تبیین لزوم بهره گیری از فواید حاصل از 
کارا در توسعه بافت های شهری و ارائه فرآیند طراحی شهری حمل ونقل محور اجتماعات محلی  سیستم حمل ونقل عمومی 

بوده است. 

کلیدی : توسعه حمل ونقل محور )TOD(، اجتماع محلی، طراحی شهری پایدار، زیست پذیری.  واژگان 
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1. مقدمه  
کالنشهرها، اثرات مخرب ناشی از افزایش استفاده  کثر  امروزه و در ا
کم حومه ها  ترا کم  و  کنده  پرا گسترش  و  اتومبیل های شخصی  از 
کاهش این اثرات مخرب از دهه 1970  نمایان شده است. به منظور 
در ایاالت متحده امریکا، ایده توسعه حمل ونقل محور )TOD 1( مورد 
طراحی  و  برنامه ریزی  عرصه  پژوهشگران  و  سیاست گذاران  توجه 
گرفته است. به اختصار، پروژه های TOD باید استفاده  شهری قرار 
کاربری مختلط مسکونی،  از حمل ونقل عمومی را در عرصه هایی با 
گره یا ایستگاه حمل ونقل )اتوبوس،  تجاری و اداری در نزدیک یک 
کنند. اما در واقع یک توسعه حمل ونقل محور  مترو و...( تشویق 
موفق، محدودهای فراتر از یک ایستگاه حمل ونقل در یک واحد 

کارکردهای نوین توسعه می کند. همسایگی را درگیر 
کشور ما ایران نیز، زمان استفاده از این الگوی  به نظر می رسد در 
کالنشهرها و شهرهای  از آن در  از فوائد ناشی  توسعه و بهره گیری 
گاهی بی برنامه  گسترش سریع و  میانی فرا رسیده باشد. در ایران، 
کالنشهرها، رواج استفاده شهروندان از  شهرها و حومه های اطراف 
اتومبیل های شخصی را به دنبال داشته است. همچنین افزایش 
کشور، موجبات  کالنشهرهای  سرسام آور اتومبیل های شخصی در 
گون و تهدیدهای جدی زیرساخت های  شکل گیری آلودگی های گونا
زیست محیطی شهرها را فراهم ساخت هاست. از این رو سازمان ها 
و نهادهای رسمی چون شهرداری، وزارت راه وشهرسازی و سازمان 
از  استفاده  بــه  شــهــرونــدان  تشویق  بــه  محیط زیست  از  حفاظت 
تشویق  واقــع  به  گماشته اند.  همت  عمومی  حمل ونقل  سیستم 
گسترش  و  عمومی  حمل ونقل  وسایل  از  استفاده  به  شهروندان 
اتوبوس های  و  )مترو  عمومی  حمل ونقل  شبکه های  و  خطوط 
آنها(  به  وابسته  توقفگاه های  و  ایستگاه ها  احــداث  و  سریع السیر 
توسعه  فــوایــد  از  بهره گیری  فرصت  کــشــور،  شهری  بافت های  در 
کرده است. از سوی دیگر به نظر  حمل ونقل محور را در ایران فراهم 
می رسد استفاده از رویکرد توسعه حمل ونقل محور، راهکار مناسبی 
پویا،  باهمستان هایی  به  کارآمد  نا بافت های شهری  تبدیل  برای 
کیفیت زندگی و قابلیت زیست پذیری باشد.  فعال، سرزنده و واجد 
کشور، خطوط و ساختمان های  کالنشهرهای  که در برخی از  چرا 
و  خــطــوط  ــون  چ شــهــری  عمومی  حمل ونقل  شبکه  بــه  وابــســتــه 
گرفته اند  قــرار  شهری  کارآمد  نا بافت های  در  مترو،  ایستگاه های 
شناخته  توسعه اي  عنوان  به  معمواًل  محور  حمل ونقل  توسعه  و 
که در محدوده ای نزدیک به خطوط حمل ونقل عمومی و  مي شود 
کیفیت زندگي و  ایستگاه های وابسته به آنها شکل می گیرد و ارتقای 
به وجود آوردن شخصیت ویژه و متمایز برای واحدهای همسایگی 

را به دنبال دارد.

2.روش شناسی
بازشناخت  به  تحلیلی   _ توصیفی  رویکردی  در  ابتدا  نوشتار  این 
در  محلی(  )اجتماعات  باهمستان ها  توسعه  و  طراحی  جایگاه 
پس  و  ادامــه  در  است.  پرداخته  پایدار  شهری  طراحی  انگاره های 
کالن طراحی شهری پایدار باهمستان ها، رویکرد  از تبیین اهداف 
به  رســیــدن  بـــرای  راهــکــاری  عــنــوان  بــه  محور  حمل ونقل  توسعه 

)از طریق تبدیل عرصه های شهری  پایدار  اهداف طراحی شهری 
است.  شده  معرفی  سرزنده(  و  پویا  باهمستان هایی  به  کارآمد  نا
گسترش  همچنین به منظور شفاف شدن نقش و جایگاه TOD در 
باهمستان های زیست پذیر، تعاریف، اهداف، اصول، مشخصات، 
مزایای اساسی و راهکارها و پیشنهادهای اجرایی این رویکرد تبیین 
شده است. در بخش جمع بندی، ابتدا با استفاده از روش تحقیق 
پیمایشی و بهره گیری از پرسشنامه به عنوان ابزار پژوهش، ضرورت 
کارا در توسعه و بهسازی  بهره گیری از سیستم حمل ونقل عمومی 
رویــکــردی  در  و  ادامـــه  در  شــده،  تبیین  کشور  شهری  بافت های 
تحلیلی و با جمع بندی نتایج حاصل از ارزیابی نمونه های موردی 
شده  ارائــه  محور  حمل ونقل  شهری  طراحی  فرآیند  شده،  بررسی 
بر  آن  تبیین  در  و  بــوده  برگشت پذیر  و  منعطف  فرآیند  این  اســت. 

کید شده است.  ویژگی های فرهنگی و محیطی کشورمان تأ

3.چارچوب مفهومی
3.1.زمینه و گرایشات تاریخی- مفهومی

کردن یک سیستم حمل ونقل موفق،  به نظر می رسد برای فراهم 
در  را  زندگی  قابلیت  بتوانند  باید   TOD پروژه های  پاسخگو،  و  کارا 
جهت  آن  از  مدعا  ایــن  بخشند.  بهبود  باهمستان ها  و  محالت 
که درواقع موفقیت پروژه های TOD در عرصه ها و بافت های  است 
گرو افزایش قدرت و بهبود ساختار اقتصادی و همچنین  شهری، در 
حوزه های  در  اجتماعی  ساختار  و  تعامالت  روابــط،  سطح  ارتقای 
ــاره اســت. از ســوی دیگر در پــروژه هــای TOD به واسطه  مــورد اش
کمتر از اتومبیل  توجه به حمل ونقل عمومی و تشویق به استفاده 
از  جلوگیری  و  شهرها  زیست محیطی  ساختارهای  به  شخصی، 
که توسعه  آلودگی آنها توجه ویژهای مبذول می گردد. از اینروست 
گاهی با جنبش رشد هوشمند )که تالش دارد  حمل ونقل محور، 
و همبسته می شود. در  پایداری مرتبط ســازد( همراه  با  را  توسعه 
از  که  اســت  شــده  طراحی  خــوب  توسعه ای  هوشمند،  رشــد  تفکر 
فضاهای باز محافظت می کند، اجتماعات محلی یا باهمستان ها 
کرده و مسکن مناسب در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار  را احیا 
حمل ونقل  توسعه  آن  تبع  به  و  هوشمند  رشد  ــع  درواق می دهد. 

نمایه1:  اهداف و مؤلفه های عام طراحی شهری پایدار

منبع: نگارندگان. با استفاده از  منبع شماره 17
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در  رو  این  از  اســت.  بشری  جوامع  پایدار  طراحی  دنبال  به  محور، 
و مؤلفه های  باهمستان ها در اهداف  بازشناسی جایگاه  به  ادامه 
طراحی شهری پایدار پرداخته شده است تا از این رهگذر جایگاه 
ایده توسعه حمل ونقل محور در رسیدن به اهداف طراحی شهری 

گردد. پایدار مشخص 
شهری  طراحی  مفاهیم  در  باهمستان ها  توسعه  3.2.جایگاه 

پایدار
از  بــدنــه اي  معناي  بــه  باهمستان2  کــســفــورد،  آ لغات  فرهنگ  در 
انسان ها که در یك مکان ، ناحیه و یا محدوده مشترك زندگي کرده و 
ویژگي هاي مشترك مذهبي ، شغلي ، ملي و ... دارا مي باشند، بیان 
شده است  )Barton, 2003 : 4(. در بین اهداف و مؤلفه های عام 
کارایی  کارمونا )نمایه 1( مؤلفه هایی چون  طراحی شهری از سوی 
سطوح  در  انسانی  نیازهای  و  انتخاب   ، تنوع  خودکفایی،  منابع، 
گسترش اجتماعات محلی و یا باهمستان ها  مختلف به طراحی و 
کید می کنند. در جدول 1 به طور خالصه به برخی از جنبه های  تأ
کید می کنند،  گسترش باهمستان ها تأ که بر  طراحی شهری پایدار 

اشاره شده است. )جدول 1(.
در  و  پــایــدار  قالبی  در  باهمستان ها  طراحی  و  گسترش  واقــع  در 
از اهداف خرد و سیاست های  عین حال ماندگار را می توان یکی 
ــداف اصــلــی در طراحی  ــا اهـ ــایــدار دانــســت. ام طــراحــی شــهــری پ
زندگی،  قابلیت  ارتقای  در  زیست پذیر،  باهمستان های  شهری 
سالم سازی، افزایش امنیت و ایمنی و پایداری این گونه اجتماعات 
کالن و خرد طراحی شهری  خالصه می شود. در نمایه 2 اهداف 

پایدار باهمستان ها تبیین شده است. )نمایه 2(

با  باهمستان ها  پــایــدار  شهری  طراحی  انگاره های  4.نسبت 
 )TOD( توسعه حمل ونقل محور

به منظور تحقق و اجرای سیاست های تدقیق شده طراحی شهری 
گونی استفاده شده است.  گونا باهمستان ها، روش ها و رویکردهای 
در این بین با تأمل در انگاره ها، راهنماها و سیاست های طراحی 
می رسد  نظر  به  باهمستان ها،  کیفیت  ارتقای  راستای  در  شهری 
می تواند  محور  حمل ونقل  )طــراحــی(  توسعه  رویکرد  از  استفاده 
سازد  محقق  را  شــده  تدقیق  سیاست های  و  اهــداف  از  بسیاری 

)نمایه 3(. 
کات بسیاری از انگاره ها و سیاست های تدقیق شده برای   اشترا
در   )TOD( رویکرد  مزیت های  و  اهداف  با  باهمستان ها  طراحی 
گواه این مدعا باشد. این انگاره ها عبارتند  سطح خرد، می تواند 
گونی فعالیت و اختالط عملکردی، امکان استفاده  گونا از: تشویق 
کید بر پیاده روی، حفاظت  گزینه های مختلف حمل ونقل و تأ از 
حفاظت  و  پویا  شهری  فضاهای  ایجاد  شهری،  کز  مرا احیای  و 
به  و  ادامه  در  شهری.  درون  و  برون  طبیعی  پتانسیل های  از 
منظور تدقیق توسعه )طراحی( حمل ونقل محور، به بازشناخت 
همانگونه  شد.  خواهد  پرداخته  رویکرد  این  با  مرتبط  مفاهیم 
اتومبیل  با  سفرها  افزایش  دنبال  به  امروزه  شد،  گفته  پیشتر  که 
بیش  شلوغی  صوتی،  و  زیست محیطی  آلودگی  افزایش  شخصی، 
گازهای  از حد خیابان ها و ترافیک شدید وسایل نقلیه، افزایش 

توسعه  و  طراحی  موکد  انــگــاره هــای 
باهمستان ها

مفهوم

که در مقیاس هاي خودکفایي کنین، یك نکته مهم در طراحی شهری پایدار است  استقالل در پاسخگویی به نیازهای سا
متفاوت از یك ساختمان تا محله ها، شهرها و منطقه ها توصیه مي شود. در این زنجیره، باهمستان مي تواند 

کند. کلیدي بازی  نقش 

کـــارایـــی مــنــابــع )کــاهــش ســفــرهــاي 
درون شهري(

کاهش سفرهاي درون شهري یك ضرورت است. این هدف مي تواند از طریق تشویق  در ابر شهرهاي امروزي، 
پیاده روي، دوچرخه سواري و استفاده از وسایل حمل ونقل عمومي برآورده شود. تعبیه خدمات محلي در یك 
کز فعالیتي در پهنه شهر  کنش متوازن مرا کنار پرا آستانه قابل پیاده روي و توزیع تسهیالت در سطح محله، در 

مي تواند چنین هدفي را برآورده سازد.

نیازهای انسانی )قابلیت اجتماعي 
و حس جمعي(

این مورد نیز از مؤلفه هاي طراحی شهری پایدار است. پایداري نه تنها با مصرف انرژي و بازیافت مصالح سروکار 
که براي دستیابي به یك محیط مطبوع و ایمن الزم است، در بر مي گیرد.  دارد، بلکه تمام جنبه هایي از زندگي را 
که مردم بخواهند در تصمیم گیري هاي مربوط به  نقش تعامل اجتماعي، به  خصوص زماني پر رنگ مي شود 

کنند. محیط پیرامون خود دخالت 

ــس مـــکـــان و  ــ تـــنـــوع و انــتــخــاب )ح
هویت(

از دیگر مؤلفه هاي محیط های پایدار، برخورداري از حس مکان و هویت خاص است. سکونت گاه هاي سنتي، 
تناسب و تطابق بهتري بین ساختار فضایي، عنصر زمان، معنا، ارتباطات و فرهنگ اجتماعي برقرار مي کردند. 
که با تقلید شکلي از سکونت گاه هاي سنتي، براي دستیابي به مکان هاي با هویت به تازگی مرسوم  رویکردي 
شده است، بایستي با شناسایي قابلیت هاي واقعي و ویژگي هاي انفرادي هر محل، به صورت خاص و مرتبط، 
جایگزین شود. یك سکونتگاه پایدار باید در پي ارتقا و حفظ ارزش ها و ویژگي هاي مثبت خود در زمینه محیط 

طبیعي، مصنوعي و فرهنگي باشد.

جدول 1: مفاهیم مرتبط با لزوم طراحی و توسعه باهمستان ها در طراحی شهری پایدار. 
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نمایه 3. رابطه توسعه حمل و نقل محور با طراحی شهری پایدار باهمستان ها

لی
مح

ت 
اعا

تم
 اج

ی
هر

ی ش
اح

طر
د 

رآین
ه ف

ارائ
ور«

مح
ل 

ونق
ل 

حم
عه 

وس
 »ت

رد
ویک

ر ر
د ب

کی
ا تأ

ب

ماخذ: نگارند گان 



63
1392 ــار  ــ ــ ــهـ ــ ــ بـ

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شــمــاره ششم

گلخانه ای به سبب استفاده بیش از اندازه از سوخت های فسیلی 
نگرانی های  طبیعی،  مناظر  و  فضاها  منابع،  افتادن  خطر  به  و 
و تصمیم سازان مسائل شهری  بین تصمیم گیران  فزایندهای در 
که به سبب  به وجود آمده است. این مسائل و ده ها مسئله دیگر 
حومه های  گسترش  و  شخصی  اتومبیل  به  وابسته  زندگی  شیوه 

شهری به وجود آمده اند، متخصصان برنامه ریزی و طراحی شهری 
را برآن داشت تا ایده و الگوی توسعه حمل ونقل محور را به منظور 
ح نمایند. به واقع این  کاهش و مبارزه با مسائل پیش گفته مطر
شخصی،  اتومبیل های  از  استفاده  کاهش  دنبال  به  متخصصان 
با  و  فشرده  الگویی  در  شهری  کز  مرا احیای  پیاده روی،  تشویق 

تعریف مربوطهنام آژانس حمل ونقل

حمل ونقل  ســـازمـــان   :ATLANTA
 )MARTA( سریع شهري آتالنتا

مفهوم وسیعي که شامل هر گونه توسعه اي مي شود که در مجاورت خود از  امکانات و تسهیالت 
حمل ونقل عمومی بهره مند است؛ حمل ونقلی که تعداد سفرهاي قابل مالحظه اي را به انجام 

مي رساند.

حمل ونقل،  شبکه  سازمان   :ASPEN
کلرادو

پــیــاده روي،  از  گسترده  حمایت  و  تشویق  با  را  دسترسي  و  تحرك  که  زمین  توسعه  الگوي 
دوچرخه سواري و حمل ونقل عمومي فراهم مي کند.

حمل ونقل  مؤسسه   :BALTIMORE
مریلند

کاربری های مسکونی، اداری، تجاری و  کاربری مختلط اعم از  یك مکان نسبتًا پرجمعیت با 
کز حمل ونقل عمومی چون مسیر  کوتاه و آسان از مرا که در محدوده مسیر پیاده روي  خدماتی 
گرفته است. در این الگو، طراحی توسعه، با اولویت دادن به پیاده روی و  اتوبوس یا قطار قرار 

دوچرخه سواری صورت می پذیرد. 

حمل ونقل  سیستم   :CHARLOTTE
منطقه اي شارلوت

محیط هاي شهری با کیفیت باال که به دقت طراحي و برنامه ریزي شده اند تا جمعیت بسیاری 
و دوستدار  پیاده محور  برای محیط های  TOD ها  نوعا،  کنند.  نگهداری  و  را جذب، متمرکز 

پیاده طراحی و اجرا می گردند.

حمل ونقل  شرکت   :NEW JERSEY
 )NG TRANSIT( نیوجرسی

که استفاده پیاده و سواره را  محیطی در اطراف یك توقفگاه، ایستگاه یا ترمینال حمل ونقل، 
کاربري های مختلط در مکاني امن، تمیز، پر تردد و فعال شکل یافته است. کرده و از  پشتیباني 

حمل ونقل  ســـازمـــان   :CHICAGO
)RTA( منطقه اي ایلینویز

که از مزیت ناشی از  توسعه ای تاثیر پذیرفته و هدایت شده به واسطه خدمات حمل ونقلی  
کنندگان از خدمات حمل ونقل، سود می برد. دادوستد استفاده 

حمل ونقل  ســازمــان   :ORLANDO
)LYNX( منطقه اي فلوریداي مرکزي

آنجا  در  که  متعادل  حمل ونقل  سیستم  یك  با  زندگي  قابل  و  اقتصادي  پایدار،  اجتماع  یك 
پیاده روي، دوچرخه سواري و استفاده از حمل ونقل عمومی به اندازه استفاده از خودروهای 

شخصی، دارای ارزش است.

ســـازمـــان   :SALT LAKE CITY
 )UTA( حمل ونقل یوتا

افزایش  بهبود بخشیده، موجبات  را  از حملونقل  استفاده  و چگونگی  کاربرد  که  پروژه هایي 
کنندگان از وسایل نقلیه دارای مجوز را فراهم می آورند.  کیفیت خدمات ارائه شده به استفاده 
دست  به  عمومي  حمل ونقل  از  حمایت  منظور  به  منافعی  و  درآمــد  پروژه ها  این  همچنین 

مي آورند.

ــان  ــازمـ سـ  :SAN FRANCISCO
خلیج  مــنــطــقــه  ــع  ــریـ سـ حـــمـــل ونـــقـــل 

)BART( سانفرانسیسکو

ایستگاه هاي  از  راحت  و  کوتاه  پیاده روي  که در محدوده  زیاد  تا  کم متوسط  ترا با  توسعه ای 
استفاده  ارائــه فرصت  با  توسعه عموما  نوع  این  واقع شده است.  و اصلی  حمل ونقل عمده 
استفاده  اتومبیل شخصی  از  که  پیاده  افراد  براي  تجاري،  و  اداري  کاربری های مسکوني،  از 
کاماًل جدید یا توسعه دوباره یك  نمی کنند، طراحی شده است. TOD مي تواند ساخت وسازی 
که طرح و جهت گیري موقعیت آنها، استفاده از حمل ونقل را تسهیل  یا چند ساختمان باشد 

مي نماید.

ســازمــان   :WASHINGTON, D.C
حمل ونقل ناحیه شهري

 )WMATA( واشنگتن

 )smart growth( که با اصولی چند از رشد هوشمند پروژه هاي نزدیك ایستگاه هاي حمل ونقل 
که در ادامه به آنها اشاره می شود، همخوانی دارد: کاهش وابستگي به اتومبیل، تشویق افزایش 
محیط هاي  ایجاد  به  کمك  شهري،  درون  سفرهاي  در  دوچرخه سواري  و  پیاده روي  سهم 
کالبدی به ایستگاه هاي حمل ونقلي از نواحي  ایستگاهي و حمل ونقلی امن، بهبود دسترسی 

کاربري هاي زمین. اطراف و ایجاد ترکیبي پویا از 

جدول 2 . تعاریف سازمان های حمل ونقل از TOD )توسعه حمل ونقل محور(
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کاربری مختلط بوده اند. توسعه حمل ونقل محور در شکل رایج 
گون  گونا خود، بر مبنای یک توسعه شهری همراه با فعالیت های 
حول  فعالیتی(  و  عملکردی  اختالط  و  گونی  گونا کیفیت  )واجد 
نوع  این  ایستگاه حمل ونقل عمومی، شکل می گیرد.  محور یک 
گون از یک  گونا توسعه حمل ونقل محور می تواند در مقیاس های 
منطقه ای  ویژه  سایت  یک  تا  همسایگی  واحد  و  محلی  خیابان 

گونی را شامل شود.  گونا انجام پذیرفته و عناصر 

 TOD 5.مفاهیم و تعاریف
توسعه اي  عــنــوان  بــه  معمواًل   )TOD( محور  حمل ونقل  توسعه 
)مسافتی  متر  شعاع 800  به  محدودهای  در  که  مي شود  شناخته 
و  سبك  ریلي  خطوط  از  دقــیــقــه اي(   10 ــیــاده روي  پ یــك  از  حاصل 
ایستگاه های  و   BRT خطوط  اتوبوسرانی،  مسیرهای  سنگین، 
کلتورپ  وابسته به آنها در شهر یا حتی حومه شهر شکل می گیرد. 
قابل  راهــبــردهــای  ــدارک  تـ و  تدوین  بــه  کــه  است  كساني  جمله  از 
توصیفی  وی  است.  پرداخته  محور  حملونقل  توسعه  سنجش 
دقیق و با جزییات از ایده این الگوي توسعه ارائه ميكند: - توسعه 
حملونقل مدار به عنوان مركزي با آمیزه ای متراكم از كاربري های 
آن  در  کــه  است  باز  فضاي  و  عمومي  و  اداری  تــجــاری،  مسكوني، 
مغازه های خرده فروشی و خدماتي در یك هسته تجاری با دسترسي 
دقیقه   10 یا  متر  )حدود 800  گرفته اند  قرار  خانه ها  به  نسبت  آسان 
مركز  این  هسته  در  عمومي  حملونقل  ایستگاه  یك  پــیــاده روی(. 
ادارات  و  بــوده  عمومي  مركز  در  فعالیت ها  و  عملکردها  دارد.  قرار 
ميگیرند. محدوده هایی برای  قرار  سطح زمین  از  باالتر  طبقات  در 
کم تر، هسته مركزي را با فاصله ای حدود 1٦00 متر  استفاده كم ترا

 .)Calthorpe, 1993( احاطه می کنند
شامل  فعالیت ها  از  ترکیبي  آن  در  که  مکانی  در   TOD پروژه هاي 
حضور  غیره،  و  خدماتی  دفاتر  کار،  دفاتر  خرده فروشي،  سکونت، 
توسعه  ــد.  ــ دارن شــدن  اجــرایــی  ــرای  بـ بیشتری  قابلیت  ــد،  ــ دارن
کم به مراتب  که در آن ترا حمل ونقل محور مبین توسعه ای است 
از توسعه های معمولی باالتر است. همچنین این نوع توسعه باعث 
افزایش پیاده روی و سفر از طریق حملونقل عمومي خواهد شد. 
کم باالتر، نزدیکي و دسترسی به عناصر  این مدل توسعه از مزیت ترا
شبکه حمل ونقل و تکنیک های طراحی شهری استفاده مي کند 
تا قابلیت پیاده روي را تشویق نموده و مسیرهاي دوستدار پیاده 
نماید.  ایجاد  باهمستان ها  و  شهری  عمومی  عرصه های  بــراي 
طول  و  تعداد  کاهش  -موجب  محور  حمل ونقل  توسعه  واقع  در 
سفرها با اتومبیل ميگردد و ميتواند به ایجاد سرزندگي در شهرها 
به عنوان یكي از احساسات گمشده در توسعه حومه های مدرن، 

 .)Barker& Barry, 2004(  -كمك كند
تک  توسعه  از   ،TOD پروژه هاي  کار  گستردگي  و  حجم  مقیاس، 
چند  کز  مرا و  شــده  ساخته  ساختمان های  میان  بایر  زمینه ای 
کامل در باهمستان ها  کاربری مختلط  تا توسعه های  منظوره با 
در  حــال  عین  در  مي باشند.  متغیر  جدید  محلی  اجتماعات  و 
براي  فرصت  باهمستان ها،  و  همسایگی  واحدهای  از  بسیاری 
TOD محدود شده است، چون مناطق در شعاع 800 متری آنها 

جابجایی  گزینه  یك  هنوز  عمومی  حمل ونقل  یا   ، یافته   توسعه 
انجام  بــراي  توسعه  مستعد  نقاط  یا  و  نبوده  مطلوب  و  مناسب 
TOD داراي اندازه مناسب نمي باشند. در انجام موفق پروژه های 
TOD و ایجاد عرصه های عمومی دوستدار پیاده و پیاده محور، 
گروه های ذینفع پروژه از اهمیت  ایجاد مزیت های اقتصادی برای 
نتیجه  در  اغلب  اقتصادی  مزیت  ایــن  ــت.  اس ــرخــوردار  ب بــاالیــی 
جدول  در  مي شود.  حاصل  کم  ترا افزایش  و  پارکینگ ها  کاهش 
معتبر  مرکز   10 دیدگاه  از  محور  حمل ونقل  توسعه  دیگر  تعاریف   2

مطالعات شهری ایاالت متحده بیان شده است)جدول 2(.

 TOD 6.اهداف و مزایای
را  زیــر  عمده  هــدف  پنج  تا  شــده  تبیین  محور  حمل ونقل  توسعه 
اصلی ترین  و  مهمترین  درواقــع  که  نخست،  هدف  ســازد:  محقق 
و  کنین  سا تشویق  اســـت،  مــحــور  حمل ونقل  توسعه  در  هــدف 
عمومی  حمل ونقل  از  بیشتر  استفاده  به  طراحی  عرصه  شاغلین 
که با هدف نخست  نسبت به اتومبیل شخصی است. هدف دوم 
و  ترافیک، شلوغی  رســانــدن شــدت  به حداقل  اســت،  ارتــبــاط  در 
ازدحام )هم در داخل شهرها و هم در شاهراه های اطراف شهرها( 
اتومبیل  کمتر  استفاده  بــه  تشویق  طریق  از  امــر  ایــن  می باشد. 
کاهش میل و اشتیاق به توسعه حومه ای جدید و عدم  شخصی، 
اطراف شهرها صورت  کم  ترا کم  اسکان شهروندان در حومه های 
از  پیاده  افــراد  استفاده  قابلیت  بردن  باال  سوم،  هدف  می پذیرد. 
که  است  شهری  خدمات  دیگر  و  پیاده روها  خیابان ها،  فضاهای 
تحقق  پیاده  دوستدار  عمومی  عرصه های  و  خیابان ها  طراحی  با 
توجه  و  جدید  محلی  و  بومی  داخلی،  توسعه  بر  کید  تأ می یابد. 
جدی به انگاره های TND 3 هدف چهارم توسعه حمل ونقل محور 
است. در هدف پنجم، توسعه حمل ونقل محور در حومه شهرها، 
گونی معماری بناها،  نوعی توسعه را تشویق می کند که در آن به گونا
کید و از یکنواختی جلوگیری  کاربری مختلط تأ گونی فعالیتی و  گونا
که به دنبال تحقق اهداف متعدد  می شود. همچنین  TODاز آنجا 
و ویژهای در واحدهای همسایگی و باهمستانهاست، از دیگر انواع 
کیفیت زندگي،  توسعه متمایز می گردد. این اهداف شامل ارتقای 
افزایش سالمت عمومي، رسیدن به حد مطلوب توسعه اقتصادي، 
به وجود آوردن شخصیت ویژه و متمایز برای واحدهای همسایگی 
از  کیفیت محیط زیست و استفاده بیشتر  ارتقای  و باهمستان ها، 
حمل ونقل عمومی مي باشد. در جدول 3 این اهدف و مزایای آنها 

و همچنین موانع اجرای TOD بیان شده است )جدول 3(.

7.جمع بندی
به نظر می رسد اصول و مشخصات اصلی و متمایزی وجود دارند 
متمایز  توسعه  گونه های  دیگر  از  را  محور  حمل ونقل  توسعه  که 
کم  می کنند. از جمله این نوع توسعه، احتیاج به حد مطلوبی از ترا
کارا و مطمئن را  بهینه دارد تا بتواند سیستم حمل ونقل عمومی 
باید  الگو  این  در  کاربری ها  و  فعالیت ها  همچنین  آورد.  وجــود  به 
از  شوند.  مستقر  عمومی  حمل ونقل  گره های  و  کز   مرا نزدیکی  در 
کاربری های  گسترش  گون،  گونا فعالیت های  وجــود  دیگر  ســوی 
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 TOD متنوع و طراحی عملکردهای مختلط در محدوده مورد عمل
شبکه ای  وجــود  همچنین  اســت.  توسعه  الگوی  این  ضروریات  از 
که همه مسیرهای آن دارای ارزش همسان  از راه ها،  توری مانند 
باشند و استفاده از اتومبیل شخصی را )به مانند توسعه حومه ای( 
کمک می کند. در  تشویق نکنند، به عملکرد بهتر این مدل توسعه 
نهایت وجود مجموعه ای از مقررات و راهنماهای طراحی شهری 

که حرکت پیاده ها را تشویق کند، در این الگوی توسعه نقش مهمی 
ایفا می کند. 

هفت  در  محور  حمل ونقل  توسعه  رویکرد  اساسی  اصــول  درواقــع 
عرصه هایی  گسترش  و  ایجاد   -1 می شوند:  خالصه  اصلی  انگاره 
عمومی که مشوق پیاده روی باشند، 2- بکارگیری قوانین و مقررات 
از حمل ونقل عمومی،  استفاده  تشویق  برای  زمین  منطقه بندی 

 TOD اهداف
در واحدهای 

همسایگی

مزایای استفاده از TOD در واحدهای مفهوم
همسایگی 

کیفیت  ــای  ــق ارت
زندگي

در  زیادي  مزایاي  به  منجر  مي تواند  محور  حمل ونقل  توسعه 
به  وابستگي كمتر  از جمله:  افراد شود،  زندگي  زمینه كیفیت 
سرزندگي  بهبود  و  مسكن  انتخاب  محدوده  افزایش  اتومبیل، 
 TOD خیابان ها و مراكز اصلي واحدهای همسایگی. همچنین
با ایجاد گره های فعالیتی مرتبط با سیستم حمل ونقل عمومی، 
دسترسی گروه های اجتماعی ویژه چون سالمندان، جوانان و... 

به تسهیالت شهری فراهم می سازد.

• شیوه ای برای مدیریت و تعدیل تراكم ها 	
برای رسیدن به یك تراكم باال و متعادل

• كاربری مختلط و گوناگونی فعالیتی	
• باال بردن كیفیت محیط و كیفیت زندگی	
• ایجاد مكانی بهتر برای زندگی	
• دسترسی و قابلیت تحرک پذیری بیشتر 	

و راحت تر
• طراحی شده برای تسریع حركت پیاده ها	
• ایجاد مكان هایی انعطاف پذیر برای تفریح 	

و سرگرمی و كار و فعالیت توأمان
• حمل ونقل 	 وسایل  از  استفاده  افزایش 

عمومی
• كاهش تراكم، ازدحام و شلوغی خیابان ها	
• كاهش آلودگی زیست محیطی 	
• درون 	 جدید  توسعه های  برای  راهكاری 

شهری و محلی
• پیاده 	 با  متناسب  و  پیاده محور  طراحی 

كه حق تقدم استفاده از فضاهای شهری 
را در درجه نخست به پیاده ها اختصاص 

می دهد. 

سالمت  افــزایــش 
امنیت  و  عمومي 

اجتماعی

را كاهش  اتومبیل  به  وابستگي  توسعه حمل ونقل محور  چون 
پیاده روي تر  قابل  مزیت محیط  از  مي توانند  مي دهد، ساكنین 
بهره مند گردند. سفرهاي كمتر با وسایط نقلیه نیز باعث بهبود 
پاكي هوا مي شود. از طرفی با ایجاد مكان ها و عرصه های عمومی 
فعال و پویا در طول شبانه روز كه همواره مملو از جمعیت، در 
معرض دید افراد و تحت نظارت عمومی قرار دارند، به ارتقای 

امنیت اجتماعی كمك می كند.

توسعه  مطلوب  حد 
اقتصادي

توسعه حمل ونقل محور، دسترسي ارزان قیمت به مشاغل براي 
مردم بدون خودرو فراهم می كند. این نوع توسعه به سبب ارائه 
گونه های مختلف مسكن، سبب جذب كارمندان و كارفرمایان 
برای سكنی گزیدن  در محدوده ایستگاه هاي حمل ونقل عمومي 
می شود و از طریق كاهش هزینه مسكن و حمل ونقل، درآمد 

سالیانه خانوار را افزایش می دهد.

شخصیت  ارتقای 
اجتماعي 

تراكم بیشتر در پروژه هاي TOD، این فرصت را مهیا می سازد 
كه فضاهاي عمومي كه توسط ساختمان هاي با طراحي مناسب 
محصور شده اند، ایجاد گردد. این امر به فضاهای عمومی هویت 

و سرزندگي بیشتر مي بخشد.

TOD موانع اجرای

• حمل ونقل 	 سیستم  نادرست  طراحی 
منطقی  غیر  مكان یابی  و  عمومی 

ایستگاه های وابسته به آن
• عدم همراهی ساكنین محلی واحدهای 	

نتایج  از  نگرانی  دلیل  به  همسایگی 
افزایش  از  نگرانی  خصوص  به  تغییرات 

تراكم و كاهش پاركینگ
• عدم تطبیق قوانین منطقه بندی موجود با 	

سیاست های حمل ونقل محور
• ریسك پذیری 	 و  طرح  اجــرای  هزینه 

اقتصادی

کیفیت  ــای  ــق ارت
محیط زیست

عالوه بر مزایاي سالمت عمومي، توسعه حمل ونقل محور یك 
جایگزین در طراحي و توسعه حومه ها محسوب می شود. این امر 
فرصتی فراهم مي كند تا طراحی و برنامه ریزی مناطق حساس 

زیست محیطي در حومه ها و معماري »سبز« پیگیری شوند.

مطلوب  ــرد  کــارب
حمل ونقل عمومی

استفاده  عمومي  حمل ونقل  از  كه  بیشتري  مسافرین  تعداد 
امكانات  براي  بیشتر  سرمایه گذاري  منابع  قابلیت  و  مي كنند 
حمل ونقل جدید از جمله مزایاي حمل ونقلي TOD مي باشند.

جدول 3: اهداف و مزایای TOD در واحدهای همسایگی
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 منبع: نگارندگان، با استفاده از: منابع شماره 13 و 18
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کاربری زمین و ساختار فعالیتی ا در عرصه های دوستدار پیاده، 

براساس اولویت حرکت پیاده ها نسبت به سواره ها سازماندهی 
و  ابعاد  به  توجه همزمان  نیازمند  امر  این  و طراحی می گردد. 
مقیاس انسانی و مختصات عرصه مورد نظر در طراحی است. 
کلید  در واقع ایجاد یک محیط با مزیت و قابلیت پیاده روی، 
موفقیت توسعه حمل ونقل محور باهمستان هاست. این امر 
کم باال و کاربری مختلط اتفاق نمی افتد،  کز با ترا تنها با ایجاد مرا
پــیــاده روی  به  مــردم  ترغیب  و  جــذب  نحوه  اصلی  نکنه  بلکه 
گونی مقاصد پیاده روها و حس  گونا کیفیت پیاده راه ها،  است. 

امنیت در ترغیب مردم به پیاده روی دخیل هستند.  

• ج از مقیاس انسانی.	 گسترده و خار عدم طراحی فضاهایی 
• طراحی فضاهایی با محصوریت مطلوب و صمیمی. 	
• استفاده بهینه از بدنه ساختمان های مشرف به فضاهای پیاده و 	

درخت کاری.
• کاشت درختان یا 	 کردن حریم فضاهای مختص پیاده با  مشخص 

کالبدی مطلوب. موانع 
• توجه به جزییات بدنه، نورپردازی، اختالف سطح، عالئم در طراحی 	

کنندگان. کتشاف در استفاده  فضاهای مختص پیاده و ایجاد حس ا
• براي 	 عمومي  و  مستقیم  راحــت،  صــورت  به  پیاده  دسترسي  ایجاد 

جابجایي و اتصال خیابان های محلی.
• پیاده روی 	 مشوق  فعالیت های  دیگر  و  مغازه ها  صحیح  مکان یابی 

چون نمایشگاه ها و ... .
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قوانین ض و  حمل ونقل  راهــبــردهــای  با  که  اســت  الگویی   TOD

زمانی  الگو  این  دارد.  قــرار  تنگاتنگی  ارتباط  در  زمین  کاربری 
مــقــررات واضــح  و  کــه قوانین  ــت  را داراسـ بـــازده خــود  بهترین 
توسعه و استانداردهای طراحی روشنی وجود داشته باشند. 
استانداردها  کدها،  اســت  الزم   TOD مطلوب  عملکرد  بــرای 
مورد  محلی  اجتماعات  محدوده  در  منطقه بندی  قوانین  و 
جوار  در  را  مختلط  فعالیت های  توسعه  تا  گرفته  قرار  بازنگری 
گره های حمل ونقل حمایت کند. به این منظور به نظر می رسد 
اصالح قوانین منطقه بندی و توسعه زمین به نحوی که مشوق 
کارگیری سازوکاری مناسب برای  توسعه حمل ونقل باشند و به 
که قوانین منطقه بندی شبکه متعامل  اطمینان از این نکته 
وجود  به  را  حمل ونقل  با  مرتبط  تسهیالت  از  پیوسته ای  و 

می آورند، امری ضروری است. 

• اتومبیل 	 با  سازگار  فعالیت های  قرارگیری  بــرای  محدودیت  ایجاد 
گره ها و ایستگاه های حمل ونقل عمومی. شخصی در محدوده 

• زمین 	 منطقه بندی  فرآیند  در  مؤثر  بازنگری  امکان  کــردن  فراهم 
فرآیند  در  حمل ونقل  با  مرتبط  نهادهای  کــردن  دخیل  طریق  از 

تصمیم سازی قوانین منطقه بندی.
• ایجاد زون ها و مناطق جدید عملکردی در قوانین و در محدوده 	

گره ها و ایستگاه های حمل ونقل.
• کردن 	 حفظ و اجرای قوانین موجود منطقه بندی همراه با اضافه 

 Transitحمل ونقل گره  محدوده  در  تنها  خاص  قوانین  تعدادی 
.overlay zone

• 	 minimum کم کمینه استفاده از تکنیک های منطقه بندی چون ترا
کم در یک عرصه. density برای افزایش ترا

• 	.TOD طراحی راهنماهای انعطافپذیر طراحی برای پروژه های
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مزیت ت از  کــه  مــي دهــد  را  اجـــازه  ایــن  کم تر،  مترا .ســاخــت وســاز 
وابستگي کمتر به اتومبیل شخصی، استفاده کاراتر از پروژه های 
با  ــار  ســازگ خــرده فــروشــی هــای  و  مــغــازه هــا  از  حمایت   ،TOD
از  مملو  و  پویا  سرزنده،  محیط هاي  شکل گیری  و  پــیــاده روی 
کم، بسته  گردیم. در مورد میزان افزایش ترا جمعیت، بهره مند 
درصد  تا 50  میزان 30  تا  سایت،  قرارگیری  محیط  و  زمینه  به 
این  بیان  بین  این  در  است.  شده  توصیه  متداول  استاندارد 
کم  که هیچ رقم مشخص و دقیقی برای ترا نکته ضروری است 
کم بسته به زمینه و محیط طراحی  بهینه وجود ندارد و این ترا
متفاوت خواهد بود. همچنین ایجاد تنوعی از انواع واحدهای 
دسترسی  سبب  سکونتی  فضاهای  قیمت  تنوع  و  مسکونی 
اقشار مختلف جامعه به مسکن در عرصه طراحی می گردد. این 

کم ساختمانی میسر است. امر به واسطه افزایش ترا

• کم بهینه و متناسب با ظرفیت اقتصادی_	 به کارگیری یک حداقل ترا
اجتماعی عرصه طراحی.

• کم 	 ترا تعیین  حین  طراحی  عرصه  محیطی  ویژگی های  به  توجه 
هدف مانند نزدیکی سایت به معابر اصلی، وجود پارکینگ و... .

• گروه های مختلف شغلی بر یکدیگر در 	 کم جمعیتی  توجه به تأثیر ترا
سایت طراحی.

• گره های حمل ونقلی.	 کم مسکونی در نزدیکی  توسعه ترا
• کم متعادل گونه های مختلف ساختمان های مسکونی. 	 توجه به ترا
• کنین و تعداد شغل های 	 رعایت یک نسبت متعادل بین تعداد سا

کم. ایجاد شده در قبال افزایش ترا
• گره 	 کم در عرصه طراحی باید با میزان دسترسی به  میزان افزایش ترا

کم ترین قسمت ها به  که مترا حمل ونقل متناسب باشد، به نحوی 
گره نزدیک تر باشند.  
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کــیــد بر م یــکــی از ویــژگــی هــای تــوســعــه حــمــل ونــقــل مــحــور، تــأ

است.  مختلط  کاربری  و  فعالیتی  گونی  گونا با  محیط هایی 
این امر، سبب شکل گیری پیاده روها و فضاهای عمومي پویا 
و  مالیاتي  درآمــد  ایجاد  اقتصادی،  بازارهای  رونــق  سرزنده،  و 
اشتغال زایي می شود. تصمیم به ساخت واحدهاي مسکوني 
قابلیت  به  بستگي  تجاري  واحــدهــاي  و  اداري  دفاتر  مجاور 

تجاري، نیروي بازار، مزیت محلي و عوامل دیگر دارد.

• فعالیت ها باید با یکدیگر سازگار بوده و تکمیل کننده یکدیگر باشند.	
• فعالیت ها و کاربری ها باید به وسیله مسیرهای مشوق پیاده روی به 	

یکدیگر متصل شوند.
• که زمینه حضور مردم را به 	 گونه ای باشد  ترکیب فعالیت ها باید به 

صورت شبانه روزی در عرصه طراحی فراهم آورد.
• واضــح 	 صـــورت  بــه  کــاربــری هــا  میان  در  باید  حمل ونقل  گــره هــای 

مشخص شوند.

 TOD جدول 4. اصول اصلی و راهکارهای اجرایی
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در پروژه های TODباید نوعي از معماري  به کار گرفته شود که مع

کننده اهمیت و نقش حمل ونقل عمومی باشد  هم منعکس 
فراهم  را  پویایی  و  سرزندگی  کیفیت  ارتقای  موجبات  هم  و 
گون و متنوع  گونا آورد. در این پروژه ها استفاده از شیوه های 
به  متعادل  پرداختن  با  همراه  زمینه  با  متناسب  معماری 
که صرف  طراحی جزییات توصیه می شود. ساختن بناهایی 
نظر از سبک معماري، از طرح ها، الگوها، ریتم ها و مصالحی 
کارآیي، شخصیت و  کیفیت،  که حس  در آنها استفاده شود 
کنین عرصه طراحی القا نماید،  باهم بودن را به ناظر فضا و سا

از الزامات پروژه های TOD است. 

• مسیرهای 	 محدوده  کنار   در  جمعیت  جاذب  مغازه های  ساختن 
دسترسی پیاده.

• کارگیری طراحی جذاب در معماری ویترین مغازه های مشرف به 	 به 
مسیرهای پیاده

• ســاخــتــن مــغــازه هــای خـــرده فـــروشـــی در نــزدیــکــی ایــســتــگــاه هــای 	
حمل ونقل عمومی.

• به کارگیری جزییات متنوع در طراحی نمای خارجی بناهای مشرف 	
به عرصه های عمومی پیاده محور  حوزه طراحی.

• ایجاد تنوع در نمای ساختمان های مشرف به عرصه های عمومی 	
با استفاده تکنیک های طراحی چون ریتم پنجره ها، عقب رفتگی و 

جلو آمدگی.
• کنج های ارتباطی.	 توجه به طراحی ساختمان های تجاری در 
• و 	 خیابان ها  در  مسکونی  خانه های  و  مغازه ها  ورودی  طــراحــی 

عرصه های پیاده محور.
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و ف تعامالت  مشوق  و  سرزنده  ــارا،  ک عمومی  فضاهای  ایجاد 

کلیدهای اصلی  کنش های اجتماعی مطلوب و متعارف، از 
عمومي  فضاهاي  ایجاد  TODاســـت.  پــروژه هــای  موفقیت 
پارك ها  کیفیت سرزندگی،  جدید شامل خیابان هاي دارای 
و میادین در پروژه های TOD، سبب رونق اقتصادی بیشتر 

حوزه های تجاری محدوده طرح می شود. 

• با 	 عمومی  فضاهای  بـــرای  ویـــژه  شخصیت  و  مــکــان  حــس  ایــجــاد 
به  مــشــرف  بناهای  مطلوب  عملکرد  و  ــرم  ف طــراحــی  از  اســتــفــاده 

فضاهای عمومی.
• عمومی 	 عرصه های  و  فضاها  از  متعامل  و  مرتبط  شبکه ای  ایجاد 

شامل میادین، پارک ها، خیابان ها، مساجد و... .
• توجه به مبانی زیبایی و جذابیت بصری در طراحی اجزای فضاهای 	

عمومی.
• گروه های اجتماعی ویژه 	 توجه به ترجیحات عمومی و به خصوص 

کودکان و معلوالن در طراحی فضاهای عمومی. چون سالمندان، 
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TOD طر پروژه های  و دسترسی ها در  ارتباطی  طراحی خطوط 
تحرک  امکان  بیشترین  باشد،  مراتبی  سلسله  دارای  باید 
فرصت  و  دهــد  اختصاص  پــیــاده  عابرین  بــه  را  جابجایی  و 
دسترسی مطمئن و ایمن آنها را به ایستگاه های حمل ونقل 
با  دسترسی  مــراتــب  سلسله  ایــن  در  آورد.  فــراهــم  عمومی 
اتومبیل شخصی به گره ها و ایستگاه های حمل ونقل عمومی 
کمترین ارزش خواهد بود. در طراحی خیابان ها باید  دارای 
یکدیگر  با  ارتباط  در  خیابان ها  که  شود  توجه  نکته  این  به 
عابرین  بــرای  ک  ادرا قابل  و  مشخص  مقصدهای  دارای  و 
گزینه  بهترین  دسترسی،  شطرنجی  شبکه  باشند.  پیاده 
از  برای پروژه های مبتنی بر اولویت حرکت پیاده و استفاده 
پروژه های   در  اصلی  چالش  امــا  اســت.  عمومی  حمل ونقل 
پارکینگ  به  یافته  TODمدیریت بهینه فضاهای اختصاص 
کاهش  سبب  پارکینگ  بــه  زیـــاد  فــضــای  اختصاص  اســـت. 
کم فعالیت های مختلف می شود. به نظر می رسد  میزان ترا
به  یافته  اختصاص  فضاهای  بیشتر  چه  هر  کــردن  محدود 
کنین، شاغلین و مغازه داران در عرصه طراحی  پارکینگ، سا
را به استفاده بیشتر از حمل ونقل عمومی تشویق می کند. در 
واقع پروژه های TOD با ایجاد دسترسی راحت به حمل ونقل 
را  پارکینگ  فضای  بــه  نیاز  عملکردی،  اخــتــالط  و  عمومی 

کاهش می دهند.

• استفاده از الگوهای متنوع و در عین حال قابل درک و به ذهن سپاری 	
که بتواند توان سیستم حمل ونقل را افزایش  در طراحی خیابان ها 
اتومبیل شخصی تشویق  از  از استفاده  را بیشتر  داده و پیاده روی 
متفاوت  نشانه های  با  همراه  ســاده  الگوهای  از  استفاده  نماید. 

شهری پیشنهاد می شود.
• طراحی اصولی و به نحو متعادلی باریک قسمت سواره رو خیابان ها و 	

اختصاص فضای بیشتری به پیاده راه ها، منظر سازی و درختکاری، 
دسترسی دوچرخه و... .

• کننده 	 تضمین  باید  خیابان بندی  از  شده  ایجاد  بلوک های  طول 
کنین به تسهیالت محلی باشد؛ بین 250 تا 500  دسترسی راحت سا

متر.
• کاهش سطح فضای پارکینگ عمومی در عرصه طراحی و افزایش 	

قیمت استفاده از پارکینگ.
• پارکینگ های 	 جای  به  طبقه  چند  پارکینگ های  ساخت  تشویق 

چند  پارکینگ های  همکف  طبقه های  اختصاص  و  عمومی  روبــاز 
کاربری ها و فعالیت های سازگار با پیاده روی. طبقه به 
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منبع: نگارندگان با استفاده از منبع شماره 18 و یافته های تحقیق
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عرصه  در  جمعیتی  و  ساختمانی  کــم  تــرا متعادل  ــردن  ــاالب ب  -3
گونی عملکردی و فعالیتی، 5- توجه  گونا طراحی، 4- استفاده از 
کامل به اصول زیبایی شناسی و مقیاس انسانی در معماری بناها 
و ساختمان ها در عرصه طراحی، 6- طراحی و بهسازی فضاهای 
قابل  و  مفید  کــه  گونهای  بــه  طــراحــی  عرصه  در  شهری  عمومی 
یافته  باشند و 7- مدیریت مطلوب فضاهای اختصاص  استفاده 
به پارکینگ های عمومی و طراحی شبکه های پیاده راه، حمل ونقل 
عمومی و دسترسی سواره به نحوی متعامل و هماهنگ. در طراحی 
به صورت هماهنگ، همزمان  باید  انگاره ها  TODایــن  پروژه های 
گرفته شوند. در جدول 4، راهکارهای اجرایی و  کار  و متعامل به 

مفاهیم مرتبط با این اصول تدقیق شده است)جدول 4(. 

8.بحث
از  ــرخــورداری  ب ــرای  ب فــراوانــی  ــران، تقاضای  ایـ کشور ما  امـــروزه در 
اتومبیل شخصی در بین شهروندان وجود دارد. نگاهی به تجربه 
کشورهای توسعه یافته جهان، تهدیدات و معضالت ناشی از این 
دیگر  سوی  از  می سازد.  آشکار  را  گسیخته  لجام  تقاضای  افزایش 
قشرهای گسترده ای از مردم دارای اتومبیل شخصی نیستند و امور 
روزمره زندگی خود را با بهره گیری از سیستم حمل ونقل عمومی به 
انجام می رسانند. هر دو نکته مطرح شده فوق، ضرورت تقویت و 
گسترش سیستم حمل ونقل عمومی کارا را در شهرهای کشور یادآور 
می شود. مطالعات میدانی نگارندگان در یکی از محالت منطقه 16 
شهر تهران، به خوبی ضرورت تقویت سیستم حمل ونقل عمومی 
کارآمد  کارا و بهره گیری از فواید آن در بهسازی و تبدیل بافت های نا

شهری به باهمستان هایی زیست پذیر و پایدار را نمایان می سازد.
ابــزار تحقیق  از   این مطالعه در محله عباسی تهران و  با استفاده 
از مجموع 294 مصاحبه شونده  گرفته است.  پرسشنامه صورت 
کن محله، 73درصد فاقد اتومبیل شخصی و 89درصد فاقد  و سا
این  بــوده انــد.  خــود  مسکونی  خانه  در  پارکینگ  شخصی  فضای 
86درصــد  شــونــده،  مصاحبه  تعداد  همین  از  که  اســت  حالی  در 
ارزیابی  مثبت  خود  محله  در  را  خزانه  مترو  ایستگاه  وجــود  اثــرات 

کرده اند)نمایه 4(. 
 از این رو به نظر می رسد، توسعه حمل ونقل محور، که الگویی مبتنی 
بر تشویق شهروندان به استفاده کمتر از اتومبیل شخصی و بهره گیری 
از حمل ونقل عمومی است، میتواند راهکار مطلوبی برای بهسازی 
آینده  کارآمد موجود و توسعه مناطق شهری  نا بافت های شهری 
کشور ایران باشد. نگارندگان این نوشتار با تکیه بر این پیش فرض، 
کاربست رویکرد  اقدام به بررسی و ارزیابی 10 مورد از تجارب موفق 
گسترش  TOD در طراحی شهری پایدار بافت های شهری موجود و 
کرده اند.  کشور ایاالت متحده  کارا و زیست پذیر در  باهمستان های 
شهر واشنگتن دی سی در زمینه اجرای پروژه های توسعه حمل و 
نقل محور یک موفقیت واقعی به حساب می آید. پروژه های توسعه 
حمل ونقل محور در این شهر فراوان یافت می شود. این پروژه ها 
باعث رونق فعالیت های مسکن سازی درون شهری و بالفعل شدن 
پتانسیل بازارها و فعالیت های همگانی شده اند. بوستون نیز یکی 
که به تازگی در زمینه شیوه  TOD به موفقیت  از شهرهایی است 
ک و ساختمان های  کرده است و ساخت امال عظیمی دست پیدا 
مرکز شهر آن بسیار موفق بوده اند. همچنین TOD  در نیوجرسی تا 
اندازه زیادی مدیون توسعه خطوط ریلی است. این تجربه نشان 
کیفیت خدمات حمل ونقل عمومی از اهمیت باالیی  که  می دهد 
مسیرهای  مستقیم  و  سریع  اتصال  شهر  این  در  اســت.  برخوردار 
که باعث صرفه جویی در زمان سفرها  کز اصلی شهری،  ریلی به مرا
می شود، دلیل رونق سریع راهکار TOD  است. همچنین موفقیت 
گو بیشتر مدیون رهبری سیاسی محلی و  این راهکار در شهر شیکا
برنامه ریزی دقیق مکان قرارگیری ایستگاه های حمل ونقل عمومی 
بخش  سوی  از  عمدتًا  توسعه  نوع  این  مدیریت  داالس  در  است. 
خصوصی و براساس توسعه کاربری مختلط نزدیک به ایستگاه های 
کالنشهر ِدنِور نیز مثالی مطلوب  ریلی سبک صورت پذیرفته است. 
برای توسعه حمل ونقل محور در حومه هاست. این امر به وسیله 
گسترش فعالیت های اجتماعی در داخل و اطراف راه هــای اصلی 
گرفته است. پورتلند توسعه حمل ونقل محور را از  عبور و مرور شکل 
گسترش جذابیت بصری و استفاده از ظرفیت معمولی  بازار  طریق 

نمایه 4. بررسی میدانی سیستم حمل و نقل عمومی در محله عباسی منطقه 16 تهران
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کرده است و مانند بوستون و ِدنِور، بر پروژه های ساخت وساز  تجربه 
مرکزی شهر و نزدیک راه های ریلی تمرکز دارد. منطقه خلیج سان 
فرانسیسکو با اینکه به شکل  وسیعی به عنوان پیشرو در توسعه 
مفاهیم حمل ونقل عمومی و برنامه ریزی شناخته می شود ولی  در 
گروه های مختلف در  اجرای توسعه مبتنی حمل ونقل محور میان 

حکومت محلی دچار مشکالتی شد.
 در میامی علیرغم ساختار حکومتی یکپارچه، که دارای برنامه ریزی 
عدم  دلیل  بــه  اســـت،  عمومی  حمل ونقل  کــارایــی  بـــرای  متمرکز 
با  ابــتــدا    TODراهـــکـــار مــحــور،  ــازار  بـ وجـــود سیاست های عمومی 
شکست مواجه شد. اما با رفع موانع، امروز می توان آینده توسعه 
کالیفرنیای  در  دانست.  مطلوب  را  شهر  این  در  محور  حمل ونقل 
توسعه  زمینه  در  تأثیرگذاری  پیشرفت  سندیگو  شهر  در  و  جنوبی 
ایجاد  زمینه  در  سندیگو  اســت.  گرفته  صــورت  محور  حمل ونقل 
جذب  برای  هدف گذاری  مترقی،  و  نوآورانه  منطقه بندی  کدهای 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد فضاهای پیاده روی جذاب 
ریلی سبک پیشگام اســت. در جــدول 5  ایستگاه های  اطــراف  در 
پیش  شهرهای  در  محور  حمل ونقل  توسعه  پــروژه هــای  ارزیــابــی 

گفته، آورده شده است )جدول 5(.
پایدار  شهری  طراحی  فرآیند  ارائــه  ارزیــابــی،  این  از  حاصل  نتیجه 
از  مــحــور  حمل ونقل  توسعه  ــکــرد  روی در  همسایگی  واحــدهــای 

فرآیند  این  تهیه  اصلی  هدف  که  آنجا  از  اســت.  نگارندگان  سوی 
گسترش اجتماعات محلی و  انعطاف پذیر و زمینه محور، تقویت و 
کشور ایران بوده است،  کارآمد  باهمستان ها در بافت های شهری نا
کید شده  کشورمان تأ در تهیه آن بر ارزش های فرهنگی و محیطی 
کاماًل زمینه محور است و به  که رویکرد TOD، رویکردی  است؛ چرا 
هنگام انجام دادن پروژه های مرتبط با آن، توجه ویژه به شرایط 
زمینه و محیط انجام پروژه ها، درک صحیح از مشکالت ویژه عرصه 
اجرایی  کلی و سیاست های  اهــداف  کردن  و سازگار  مورد مطالعه 
مطالعه،  مــورد  عرصه  زمینه  به  مربوط  خــاص  مسائل  با  رویــکــرد 
ضروری است. این فرآیند منعطف و برگشت پذیر، در نمایه 5 معرفی 

شده است )نمایه 5(.
و  زیرساخت ها  شــدن  فراهم   TOD رویکرد  از  استفاده  منظور  به 
ضــروری  زمین،  منطقه بندی  قوانین  در  بازنگری  چــون  شرایطی 
گام صفر فرآیند طراحی شهری حمل ونقل محور،  است. درواقع در 
کشور باید ضوابط خاص و  نهادهای ذیصالح مدیریت شهری در 
کم بر منطقه بندی زمین در کلیه پروژه های موضوع  TOD را  کلی حا
تدوین نمایند. این ضوابط باید همراه با راهنماها و کدهای طراحی 
را  زیــر  مــوارد  دستورالعمل  ایــن  تدوین  باشد.  انعطافپذیر  شهری 
انجام پروژه های حمل ونقل  از  نتایج حاصل  محقق می سازد: 1- 
کرد، 2- به طراحان  محور را شبیه سازی و قابل پیشبینی خواهد 

جدول5. ارزیابی پروژه های اجرا شده توسعه حمل ونقل محور در ایاالت متحده
گرفته  است( گرفته  است(  ) تا حدودی مورد توجه قرار  کاماًل مورد توجه قرار   (

مشارکت 
مردم جهت 

تامین 
منابع مالی 
و همراهی 
مدیریت 

شهری

کدهای طراحی 
مبتنی بر  

TOD)پیاده 
مداری(

سیاست های 
 TOD اجرایی

)سیاست های 
مربوط به بازار(

اصول 
 TOD کلی

)برنامه ریزی 
محوطه های 

ایستگاهی(

وجود 
چشم انداز 

گیر فرا

فراهم 
بودن 

زیرساخت 
اجرای 
TOD

وجود 
ضوابط 

منعطف 
در زمینه 
منطقه 

بندی

استفاده از 
TOD در 

فرآیند ارتقا 
کیفیت 

اجتماعات 
محلی

معیارهای 
ارزیابی

توسعه  ــروژه  ــ پـ
نقل  و  حـــمـــل 

محور

        بوستون
       نیوجرسی
        واشــــنــــگــــتــــن 

دی.سی
        میامی
        گو شیکا
        داالس
        دنور
        پورتلند
        ســـــــــــــــــــــــــــــــن 

فرانسیسکو
        ســــــــن دیــــگــــو 

ــا  ــ ــی ــ ــرن ــ ــف ــ ــی ــ ــال ــ ک
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شهری  طراحی  نبایدهای  و  بایدها  با  که  می کند  کمک  شهری 
کنین واحدهای  حمل ونقل محور آشنا شوند و 3- زمینه آمادگی سا
همسایگی برای پذیرش تغییرات ناشی از توسعه و بهسازی را فراهم 
خواهد کرد. درواقع به گروه های ذی نفع نشان می دهد که انگاره ها 
و ضوابط توسعه جدید، براساس رعایت حقوق آنان پی ریزی شده 

است. 
طراحی  فرآیند  نخست  گام  دستورالعمل،  این  تدقیق  از  پس 
کلی با شرایط  شهری حمل ونقل محور، بررسی محیطی و آشنایی 
ذیصالح  نهادهای  سوی  از  که  است  عرصه هایی  مشکالت  و 

صادر  آنها  در  مداخله  مجوز  و  شده اند  داده  تشخیص  کارآمد  نا
شده و رویکرد TOD برای طراحی شهری آنها مناسب فرض شده 
است. به این منظور می توان از بررسی نقشه های فرادست، چون 
و نقشه منطقه بندی پیشنهادی در  ح تفصیلی  ح جامع، طر طر
کنین محل استفاده  عرصه طراحی و مصاحبه عمیق و آزاد با سا
کلی پاسخگویی به سؤاالت زیر  کرد. هدف این بررسی مقدماتی و 
TOD، چون  آیا زیرساخت های الزم برای اجرای پروژه  است: 1- 
ایستگاه های  به  طراحی  عرصه  از  نقطه  هر  کنین  سا دسترسی 
فراهم  دقیقه ای   15 کثر  حدا پیاده روی  با  عمومی  حمل ونقل 

نمایه 5. فرآیند طراحی شهری حمل و نقل محور در واحدهای همسایگی
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است؟ 2- آیا ضوابط راهنمای عمومی تدوین شده در فاز صفر، 
به  کالن مردم در عرصه طراحی مؤثر است؟  برای حل مشکالت 
سازمان  فرصت  کردن  فراهم  دوم،  سؤال  به  پاسخگویی  منظور 
گروه های ذی نفع و نمایندگان اجتماعات  یافته نظارت و بررسی 

محلی نسبت به فرآیند توسعه جدید ضروری است.
نمایندگان  ــارت  ــظ ن ســـازوکـــارهـــای  پیش بینی  مــنــظــور  ایـــن  ــه  ب  
گروه های ذینفع، چون تشکیل NGO، بر فرآیند انجام دادن پروژه 
مشارکت  جلب  زمینه  همچنین  اقـــدام  ایــن  مــی گــردد.  پیشنهاد 
 TOD کم بر پروژه های استفاده کنندگان برای اجرای اصول اصلی حا
کم، فراهم می آورد.  را، چون حد باال و در عین حال متعادلی از ترا
TOD پــروژه   و شرایط  از عرصه طراحی  کلی  تدقیق چشم اندازی 
در آن بر مبنای خصوصیات محیطی مطالعه شده و تأمین نظرات 
گام نخست فرآیند است.  گروه های ذی نفع ذی نفوذ از دیگر اهداف 
چشم انداز می تواند شامل مصادیق زیر باشد: شکل گیری عرصه ای 
قوانین  بازنگری در  با  پیاده و حمل ونقل محور در عرصه طراحی 
ناسازگار، شکل گیری عرصه ای  کاربری های  منطقه بندی و حذف 
سوی  از  عمومی  نظارت  فرصت  ایجاد  بــاال،  اجتماعی  مشارکت  با 
نمایندگان اجتماعات محلی و استفاده از نظرات آن ها در تدقیق 

کدهای طراحی شهری حمل ونقل محور در عرصه طراحی و ...
ارزیابی عرصه طراحی  فرآیند شامل شناخت، سنجش و  گام دوم 
عملکردی،  مؤلفه های  می باشد4.ارزیابی  آن  بالفصل  محدوده  و 
عرصه  زیست محیطی5  مؤلفه های  و  زیباشناختی  مؤلفه های 
طراحی و محدوده بالفصل آن و تحلیل یکپارچه نتایج حاصل با 
استفاده از روش های طراحی شهری6 مناسب با زمینه، چشم انداز 
این  در  نخست،  گــام  در  شــده  تدقیق   TOD پــروژه  شرایط  و  کلی 
شناسایی  در  دوم  گــام  از  حاصل  نتایج  از  می پذیرد.  صــورت  گــام 
گروه های اجتماعی و شبکه اجتماعات محلی در عرصه طراحی و 
کالن،  اهداف  تدقیق  و همچنین  پروژه  اجرای  از  آنها  نگرانی های 

خرد و سیاست های طراحی شهری استفاده می شود. گام سوم یک 
کلی  پروژه طراحی شهری حمل ونقل محور، تعیین اهداف و اصول 
گروه تعیین  پروژه TOD در عرصه طراحی است. این اهداف در دو 
کلی مبتنی بر حل مشکالت خاص  گروه نخست، اهداف  می گردند. 
گروه دوم،  و نگرانی های استفاده کنندگان از عرصه طراحی هستند. 
TOD در واحــدهــای همسایگی  پــروژه هــای  کلی  ــداف و اصــول  اه
عرصه های  ایجاد  عمومی،  حمل ونقل  از  استفاده  تشویق  مانند 
متعادل،  حــال  عین  در  و  بــاال  کم  ترا طراحی  پــیــاده روی،  مشوق 
اهداف  اســت.   ... و  طراحی  عرصه  در  فعالیتی  گونی  گونا تشویق 
گروه دوم، با توجه زمینه و شرایط محیطی عرصه طراحی تعیین و 
گام چهارم، تبیین اهداف خرد و سیاست های  استفاده می شوند. 
سیاست ها  این  اســت.  محور  حمل ونقل  شهری  طراحی  اجرایی 
تبیین شده شکل  کلی  اهــداف  براساس  و  زمینه های مختلف  در 
از این سیاست ها و راهکارهای  گونه هایی  می گیرند. در جدول 5 
و  آلترناتیوها  نقشه  ارائــه  پنجم،  گام  اســت.  شده  تدقیق  اجرایی 
کلی طراحی شهری حمل ونقل محور در عرصه طراحی  گزینه های 
گزینه ها، براساس سیاست های اجرایی تدوین شده،  است. این 
مشخص  را  طراحی  عرصه  اصلی،  استخوان بندی  و  کلی  الگوی 
گرام ها، تصاویر و یا مقطع هایی مفهومی و  می کنند و باید حاوی دیا
 TOD کلی حادث در پروژه که رویدادها و اتفاقات  شماتیک باشند 
گروه های ذینفع شبیه سازی نمایند.  را برای حل نگرانی های اصلی 
گام  کلی بهینه طراحی شهری نیز در این  گزینه  ارزیابی و انتخاب 
صورت می پذیرد. این گزینه بهینه باید انعکاس کالبدی سیاست ها 
و راهکارهای اجرایی تدقیق شده و حاوی پاسخ هایی مطلوب به 
گزینه بهینه،  گروه های ذینفع باشد. همچنین در این  نگرانی های 
کالبدی مبتنی بر شبکه های  کوچکتر  عرصه طراحی به حوزه های 
گام ششم، راهنماها،  اجتماعات محلی منطقه بندی می گردد. در 
تفکیک  بــه  مــحــور  و ضــوابــط طــراحــی شــهــری حمل ونقل  کــدهــا 

جدول6. نمونه ای از هدف ها، سیاست اجرایی و راهنماها و ضوابط طراحی شهری در فرآیند طراحی شهری حمل ونقل محور

TOD معماری و ساختمان سازی پویا و زیبا در عرصه طراحی.هدف کالن مبتنی بر

که تجربه حرکت پیاده ها را  غنا بخشیده و عرصه های هدف خرد طراحی عناصر نمایه ای خیابانی به نحوی 
کارا و مثبتی را فراهم آورد. عمومی 

نماهای شهری باید به نحوی طراحی گردند که ارتباطی قوی با پیاده روها و خیابان ها ایجاد نمایند. سیاست اجرایی
که  فعالیت عابرین پیاده را حمایت و آن را تشویق نماید.  این نماها باید محیطی پدید آورند 

1- منظرسازی و طراحی مناسب نماها به نحوی که بازتابدهنده ریتم دیگر ساختمان های مسکونی راهنماها و ضوابط طراحی شهری
یا تجاری حوزه طراحی باشد.

2- مکان یابی و سازماندهی و طراحی ورودی هــا، پنجره ها و عناصر منظر شهری در نماها باید به 
با خیابان  کالبدی قوی  ارتباط  و حریم های خصوصی،  رعایت عرصه ها  بر  که عالوه  باشد  نحوی 

داشته باشد. 
کنسول ها و بالکن ها  3- استفاده از تکنیک های طراحی چون عقب رفتگی و پیش آمدگی، طراحی 
قابل  توده و فضای  تعادل مطلوب میان  نماها و حفظ  انسانی  کردن مقیاس  انسانی  برای   ... و 

مشاهده از سوی عابرین پیاده.
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گام پنجم تبیین می گردند. این ضوابط  حوزه های تدقیق شده در 
کلی تدقیق شده برای  کدهای طراحی شهری براساس ضوابط  و 
پروژه های موضوع TOD و اهداف کالن، اهداف خرد و سیاست های 
اجرایی خاص عرصه طراحی تدقیق و ترسیم می شوند. نمونه این 

ضوابط در جدول 5 آورده شده است )جدول6(. 
ــوزه،  ــرای هــر حـ ــ ــده ب  بـــراســـاس راهــنــمــاهــا و ضــوابــط تــدقــیــق شـ
در  نیز  مختلف  کاربری های  کم  ترا بر  کم  حا خاص  استانداردهای 
گام هفتم پیش بینی اجرا و اجرای طرح  گام تعیین می گردد.  این 
است. در این مرحله، زمان بندی مراحل اجرای طرح، شناسایی 
منابع مالی، بازنگری و تصویب طرح در مراجع ذی صالح مدیریت 

شهری صورت می پذیرد. 

9.نتیجه گیری 
و  غالب  فکری  الگوی  عنوان  به  پایداری  ایــده  اخیر  دهه های  در   
ایــده در طراحی  این  بر علوم محیطی مطرح شده اســت.  مسلط 
کارآ،  شهری از طریق ارائه اصول و معیارهایی برای ایجاد محیطی 
انسانی و دوستدار طبیعت فرصت بروز یافته است. برخی از اصول 
گسترش باهمستان ها به  طراحی شهری پایدار بر ایجاد و تقویت و 
کید کرده اند. فضاهایی که به عنوان  گونه ای زیست پذیر و ماندگار تأ
اجتماعاتی محلی، با اصول اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی 
که به نظر می رسد  گرفته باشند. باهمستان هایی  پایداری شکل 
کم بر آن ها،  طراحی، توسعه و استفاده از اصول جهان شمول حا
القای  تــوان  فاقد  و  فرسوده  کارآمد،  نا بافت های  از  بسیاری  نیاز 
حس مکان به شهروندان در شهرهای امروزی ما در ایران باشد. 
اما آنچه این تحقیق در پی تدقیق آن بوده است، معرفی و تشریح 
رویکرد توسعه )طراحی( حمل ونقل محور و فرآیند طراحی شهری 
بــرای طراحی و توسعه  کــارا  بر آن به عنوان روشــی مفید و  مبتنی 
این گونه باهمستان هاست. )نمایه ٦(. درواقع این نگرش نوین در 
گسترش  کید بر  عرصه مطالعات سکونتگاه های جمعی، از طریق تأ
کم جمعیتی و ایجاد  حمل ونقل عمومی و پیاده راه ها، افزایش ترا

کاربری های مختلط به دنبال ایجاد محیطی پایدار و تحقق اهداف 
واالی طراحی شهری پایدار است. اما در این راه و به منظور استفاده 
از رویکرد TOD در طراحی، توسعه و ارتقای قابلیت زیست پذیری 
و  همراهی   -1 اســت:  ضــروری  زیــر  نکات  به  توجه  باهمستان ها، 
کن در واحدهای همسایگی،  گروه های ذی نفع و مردم سا مشارکت 
کردن  که سازگار  مهمترین بخش انجام یک پروژه TOD است. چرا 
 TOD پــروژه هــای  بر  کم  حا اصــول  با  فعلی  همسایگی  واحــدهــای 
این گونه توسعه،  نتایج مطلوب  به  و رسیدن  بوده  مرحله_مرحله 
TOD پــروژه   بــرای موفقیت یک  به طول می انجامد، 2-  سال ها 
همزمان ابزارها و محرک های مختلفی چون مشوق های اقتصادی، 
و  منطقه بندی  قوانین  دولتی،  کمک های  مالیاتی،  معافیت های 
گرفته شوند و 3- الگوهای طراحی شهری و طراحی  کار  ...باید به 
معماری در پروژه های TOD باید همساز با اقلیم، فرهنگ، زمینه و 
محیط واحدهای همسایگی موضوع پروژه باشد. این الگوها باید 
ک بوده و موجبات القای حس مکان، حس تعلق، حس  قابل ادرا
کاربست  ایمنی و امنیت را در عرصه طراحی فراهم آورنــد. امید با 
گونه ای سازگار با زمینه و محیط بافت های شهری  اصول TOD به 
گام های فرآیند طراحی شهری حمل ونقل  کشورمان و استفاده از 
کیفیت محیط و  محور تدقیق شده در این نوشتار، زمینه ارتقای 
کیفیت زندگی در بافت های شهری این سرزمین  به تبع آن ارتقای 

فراهم آید.

پانوشت:
1. Transit-Oriented Development

2. Community

3. Traditional Neighborhood Development

کنید به: منابع شماره 1، 4، 10 و . 4 برای اطالعات بیشتر رجوع 
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طراحی شهری  بهبود کیفیت محیط بهبود کیفیت زنذگی شهرونذان طراحی شهری
 پایذار

 گسترش باهمستان های قابل زیست

کاربری و فعالیت مختلط و گوناگونگسترش حمل و نقل عمومی تاکیذ بر پیاده راه ها

محور( پیاده)طراحی حمل و نقل 

گسترش باهمستان ها و طراحی شهری پایدار نمایه6. ارتباط توسعه حمل و نقل محور با 
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