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 چکیده

 توسعه به يابيدست كه بوده ترافيك ميزان پيوسته رشد ، بيستم قرن اواخر در شهري ريزي برنامه فراروي اساسي هاي چالش از يكي

 مختلفي ثيراتتا شهري درون نقل و حمل هاي سيستم و معابر شبكه شهري، هاي نظام در .است قرارداده تاثير تحت را پايدار شهري

 بر بلكه مسافر و كاال جايي جابه در تنها نه نقل و حمل هاي شبكه كه گفت توان مي مجموع در .گذارند مي اراضي و شهرها برتوسعه

 را توسعه بر خطي تاثيري و داده افزايش معابر طول در را اراضي توسعه امكان شهري درون معابر شبكه .گذراند مي تاثير نيز توسعه

 مستلزم پايدار يستز .گذارند مي اثر اراضي توسعه بر ها تقاطع محل در عمده طور به ها راه آزاد شبكه كه آن حال ، دارد دنبال به

 در وجودم هاي گزينه درباره تحقيقات . است ساكنان توان و باخواست متناسب و جذاب شهري محيط با نزديك همجواري و زندگي

پژوهش در سدد  اين دهد مي نشان 2020 افق در پايدار نقل و حمل به دستيابي براي را الزم اقدامات و مالحظات ، استراتژيك سطح

از روش پيمايشععي با ابزار  وتحليلي بوده -تلفيق رويكرد توسعععه حمل و نقل محور و پايداري شععهري اسععت ت نوع تحقيق تو ععيفي

 يده استت پرسشنامه استفاده شده است و به نتايج و راهبردهاي مفيدي رس

 

 پايداري شهري برنامه ريزي فضايي، مركز شهر، توسعه حمل و نقل محور،  :كلیدی هایواژه

 

  قدمهم -1

درون  يفر هاس ليبوده است و اختراع اتومب ريمهم قرن اخ يها يژگيو حومه ها از جمله و يرشد و گسترش شهرها و مناطق كالنشهر

 يشهر كيرد و ترافككم  يرو ادهيانسان ها را به پ ليتما ليقرن به شمار آمد، اختراع اتومب ياز معضالت شهر يرا سهل نمود ول يشهر

ها راهبرد توسعه از آن يكياستفاده كردند كه  ياديز ياز راهبردها يو طراحان شهر زانيمعضل برنامه ر نياحل  يبه وجود آمدت برا

 يدسترس نيالترو با با يبا اختالط كاربر ييمناطق و محدوده ها جاديا يراهبرد در پ نيباشدت ا يم (TOD) حمل و نقل محور يشهر

و  ادهيد را به پخو تيراهبرد اولو نيا نيو حمل و نقل وجود داردت همچن نيزم يبركار نيب يمياست و رابطه مستق يحمل و نقل عموم

 ]1[دهدت يم يحمل و نقل عموم

آنچه در طراحي سيستم هاي شهري  ورت مي گيرد، تدوين برنامه هاي جامع شهري با هدف ايجاد حداكثر تطابق ممكن بين  امروزه

سياست هاي شهرسازي و كاربري زمين و از سوي ديگر سامانه هاي حمل ونقل شهري بهينه با توجه به خصو يات شبكه شهري است 

توسعة نامناسب فضاهاي مختلف شهري ، تراكم روبه گسترش كاربري هاي گوناگون به  جهان،ت در بسياري از شهرهاي درحال توسعة 

موازات رشد اقتصادي و به دنبال آن افزايش سفرهاي درون شهري ،باعث بروز مشكالت بسياري شده استت از سوي ديگر، بي توجهي به 

گذاري در بخش عرضة حمل ونقل و ويژگي هاي  هيغ سرمامبال نمديريت و برنامه ريزي هاي ميان مدت و بلندمدت باعث ناهماهنگي بي

مختلف آن در مقايسه با تقاضاي حمل ونقل شده است ت هماهنگي بين زمين هاي داراي كاربري هاي عمدة جاذب سفر و سياست هاي 

اهش هزينه هاي حمل بر ك دحمل و نقل شهري و زيرساخت ها ي آن از قبيل بهداشت و درمان، خدمات آموزشي، تفريحي وتتت مي توان
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و نقل و كاهش تراكم ترافيك در كال نشهرها تأثير زيادي داشته باشد ت اين سيستم كه با عنوان توسعة شهري بر مبناي حمل و نقل 

 ]5[ت عمومي شهرت جهاني يافته است ، اهداف توسعه را متناسب با حمل و نقل عمومي پيگيري مي كند

را به وجود  كيافمنطقه تر نيباشدت تردد در ا يشهر م نيجاذب سفر در ا ياز قطب ها يكيامام زاده دوخاتون در مركز شهركرد  محله

با ابزار  يشيمايوش پبوده و از ر يليتحل-يفيتو  قيباشدت نوع تحق يم ( TOD)كرديمشكل با رو نيپژوهش در سدد حل ا نيآورده و ا

 نقل و حمل سعهتو رويكرد از استفاده ؛هدف اين تحقيق  تاستت دهيرس يديمف يو راهبردها جيو به نتا استپرسشنامه استفاده شده 

  شدتمي با( خاتون دو زاده امام محله) و تاثير آن بر پايداري شهري  شهري مراكز فضايي ريزي برنامه منظور به محور

 

 تئوری تحقیق:  -2

 بیان مفاهیم: -1-2
 ريزي مهبرنا) ت كشور -منطقه -شهر( سرزمين پهنه در فعاليت و انسان سازمانيابي و توزيع نحوه از است عبارت برنامه ريزي فضايي:

 ايجاد اديو اقتص اجتماعي تاسيسات و جمعيت بين هماهنگي و تعادل حفظ، منطقي، آرايش سازي ور بهره براي است روندي فضايي

ضاي در شده شد، مي نيز تري ساده تعريف داراي كه اي منطقه و ملي ف ضايي ريزي برنامه با ضاي و مكان ساختن را ف ميانجي مي  ف

 بين رابطه تنظيم ضاييف ريزي برنامهت كند مي نقش ايفاي پايدار فضايي ي توسعه براي الگو بهترين عنوان به فضايي ريزي برنامهت داند

 جهت مناسب زيري برنامه نداشتن  ورت در كه است اي گونه به ها شهر فضايي سازمانت فضاست در انسان هاي فعاليت و انسان، فضا

سعه ضاي پايدار تو سيب از ف ست برخوردار بااليي پذيري آ ضايي ريزي برنامهت ا صادي، هاي فعاليت به توجه با ف  جتماعي،كاربريا اقت

 ]4[ دارد شهري پايدار توسعه در را بيشترين نمود محيطي و اراضي

 منطقه هر رد اقتصادي هاي فعاليت و خدمات جمعيتي، مسائل به توجه با ها مكان در موجود هاي پتانسيل و امكانات ي مطالعه

 ريزي برنامه شود، منطقه آن ي توسعه و رشد باعث كه طوري به تنگناها، و امكانات با متناسب ي برنامه تدوين و جغرافيايي مكان يا

ست، بخشي ريزي برنامه مكمل كه است فضايي  در رفتپيش باعث بخش يك در پيشرفت" ازجمله؛ بخشي ريزي برنامه معايب زيرا ا

 و اي طقهمن هاي هدف به توجه شد، نخواهد ها درآمد عمومي سطح رفتن باال باعث اقتصادي پيشرفت شد، نخواهد ديگر هاي بخش

 ]2[كندت  مي تعديل را "...و شد نخواهد مناطق هاي خواسته

 منظور به اي نطقهم و ملي فضاي استعدادهاي و منابع ، امكانات از عقاليي برداري بهره سازماندهي فرآيند ، فضايي ريزي برنامه

 براي ملي يفضا دهي سازمان و منطقه تعادلهاي عدم و فضايي آشفتگي كه است هدفمند امي اقد و جامعه موزون و متعادل پيشرفت

 ]6[نمايدت  مي بهينه را سرزمين از وري بهره و نموده حصول قابل آينده فضايي مشكالت با رويارويي بدون را، توسعه هاي برنامه

شهر ست و به هما :مركز  سكوني يا محله انعكاس كالبدي، نحوه تجمع و تعامل گروه هاي كوچك اجتماعي ا ن اندازه كه يك مجتمع م

ه بر واحد هاي ا لي بين اعضاي يك خانواده، با محله آن نيز رابطه و پيوندي فضايي و كاركردي وجود دارد،به نحوي كه هر محله عالو

محله است كه  شامل عنا ر و اندام هاي ديگري است كه مهم ترنيم آن فضايي موسوم به مركزسازنده خود يعني واحد هاي مسكوني، 

  ]1[شامل عنا ر گوناگوني از جمله فضاهاي تجمع و ساير فضاها و عنا ر خدماتي استت 
 

سعه حمل و نقل محور . ستگاه نيم شعاع يك درون متنوع تراكم با ها كاربري از تركيبي :1تو  مانند مدار عمومي نقل و حمل مايلي اي

ستي به فا له شان بيشتري تمايل خود روزانه سفرهاي در روي پياده براي ،مردم شود اجرا در  توسعه ديگر تعريفي در .مي دهند ن

سيله به عمومي نقل و حمل با زمين كاربري از عملكردي تركيبي“ عمومي نقل و حمل بر مبتني شرده، ايجاد و  پياده قابل محالت ف

ستگاه از روي پياده قابليت با فا له يك در مختلط كاربري با و روي ست عمومي نقل و حمل اي سعه، نوع اين .ا شاغل تو  و افراد، م

 نقل عمومي و حمل دوچرخه، از استفاده با يا و پياده سفرهاي كه شود مي طراحي اي گونه به و داده قرار يكديگر كنار در را خدمات

  ]6[سازدت  مبدل راحت و كارا ايمن، سفرهاي به را اتومبيل و

 تركيبي با و ا لي ونقل حمل ايستگاه محل تا آسان روي پياده ، بيشتر تراكم افزايش به كه است مناسب محوري نقل و حمل توسعه

شتغال ازكاربري هاي سكوني،ا  دهكده يك ]5[گرددت منجر اتومبيل حذف بدون پياده افراد براي شده طراحي ,خريد هاي وفر ت م
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ستفاده با كه است ا لي ونقل حمل ايستگاه اطراف متمركز مختلط ي جامعه فشرده، نقلي و حمل و  كارگران ، ساكنان ، طراحي از ا

 ]9[كندت  مي دعوت عمومي ونقل حمل از بيشتر استفاده و شخصي ازاتومبيل كمتر استفاده به را خريداران

عمومي را تالشي براي كنترل و اداره تاثيرات منفي محيطي ناشي از الگوي پراكنده رو و داگاس آر پورتر، توسعه مبتني بر حمل و نقل 

 ] 3[شهر معرفي مي كندت  كم تراكم

ستفاده  ستيل، اجتماعي با اختالط عملكردي كه مردم را به زندگي نزديك مراكز خدمات حمل و نقل عمومي و كاهش اتكا بر ا از نظر ا

 ]5[( 1)جدول و نقل عمومي دانستت  ا مي توان توسعه مبتني بر حملاز خودرو شخصي تشويق ميكند ر

TOD سعه از الگويي ست عمومي حمل ونقل به متكي شهري تو ستگاه حول كه ا  بخصوص و )اتوبوس عمومي و نقل حمل هاي اي

سبتاً تراكم با و مي گيرد شكل مترو( سب كاربري اختالط و تركيب باال، ن سكوني، هاي منا  مي مشخص آن امثال و اداري تجاري، م

 ا والً .گيرد مي  ورت عمومي نقل و حمل توسط ها آن خارجي دسترسي و است و دوچرخه پياده عمدتاً آنها دروني دسترسي .شود

با  تقابل در ( است كهMixed Zoningكاربري ها) متناسب اختالط آن و كند مي تقويت شهرسازي در را جديدي ديدگاه نگرش اين

Zoning 4[باشدت  مي بود، برآمده آغازين مدرنيستي هاي ديدگاه از كه[ 

  ]4[حمل ونقل نهای سازما تعاریف  -1جدول

 مربوطه تعریف حمل ونقل آژانس نام

ATLANTAحمل ونقل : سازمان 

 MARTA)آتالنتا ) شهري سريع

 و امكانات از خود مجاورت در كه يشود م هاي توسع گونه هر شامل كه وسيعي مفهوم

 تسهيالت

 را هاي مالحظ قابل سفرهاي تعداد كه ونقلي لمح است؛ همند بهر عمومي ونقل حمل

 انجام به

 .رساند مي

ASPEN :حمل ونقل، شبکه سازمان 

 كلرادو

 هروي، پياد از گسترده حمايت و تشويق با را دسترسي و تحرك كه زمين توسعه الگوي

 .دنك مي فراهم عمومي لونقل حم و سواري دوچرخه

BALTIMOREحمل ونقل  : مؤسسه

 مریلند

 اداري، مسكوني، هاي كاربري از اعم مختلط كاربري با پرجمعيت نسبتاً مكان يك

 ونقل حمل كز مرا از آسان و كوتاه هروي پياد مسير محدوده در كه خدماتي و تجاري

 مسير چون عمومي

 پياده به دادن اولويت با توسعه، طراحي الگو، اين در .است گرفته قرار قطار يا اتوبوس

 و روي

 .پذيرد مي  ورت سواري دوچرخه

CHARLOTTE :حمل ونقل سیستم 

 شارلوت های منطق

 جمعيت تا هاند شد هريزي برنام و طراحي دقت به كه باال كيفيت با شهري هاي محيط

 بسياري

 و محور پياده هاي يطمح براي ها T OD نوعا، .كنند نگهداري و متمركز جذب، را

 دار دوست

 .گردند مي اجرا و طراحي پياده

NEW JERSEY :شركتحمل ونقل 

 NG TRANSITنیوجرسی)

 و پياده استفاده كه ونقل، ملح ترمينال يا ايستگاه توقفگاه، يك اطراف در محيطي

 فعال و تردد پر تميز، امن، مكاني در مختلط هاي كاربري از و كرده پشتيباني را سواره

 .است يافته شكل

CHICAGO: ونقل حمل سازمان 

 (RTAایلینویز) های منطق

 ناشي مزيت از كه ونقليحمل  خدمات واسطه به شده هدايت و پذيرفته تاثير اي عهتوس

 .بردمي  سود ونقل، حمل خدمات از كنندگان استفاده دادوستد از

ORLANDO :حمل ونقل سازمان 

 (LYNXمركزی) فلوریدای های منطق

 آنجا در كه متعادل لونقل حم سيستم يك با زندگي قابل و اقتصادي پايدار، اجتماع يك

 از استفاده اندازه به عمومي ونقل حمل از استفاده و هسواري دوچرخ روي، ه پياد

 .است ارزش داراي شخصي، خودروهاي
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SALT LAKE CITY:  سازمان حمل

 (UTAیوتا) ونقل

 موجبات بخشيده، بهبود را حملونقل از استفاده چگونگي و كاربرد كه هايي ه ژپرو

 را مجوز داراي نقليه وسايل از كنندگان استفاده به شده ارائه خدمات كفيت افزايش

مل ح از حمايت منظور به منافعي و درآمد ها ه پروژ اين همچنين .آورند مي فراهم

 .آورند مي دست به عمومي ونقل

SAN FRANCISCO:  سازمان حمل

خلیج  منطقه سریع ونقل

 (BARTسانفرانسیسکو)

 ه ايستگا از راحت و كوتاه روي ه پياد محدوده در كه زياد تا متوسط كم ترا با اي عهتوس

 فر ت ارائه با عموما توسعه نوع اين .است شده واقع ا لي و عمده ونقل لحم هاي

 اتومبيل از كه پياده افراد براي تجاري، و اداري مسكوني، هاي ي كاربر از استفاده

 كامالً توسازي ساخ تواند مي TOD .است شده طراحي كنند، نمي استفاده شخصي

 آنها، موقعيت گيري جهت و طرح كه باشد ساختمان چند يا يك دوباره توسعه يا جديد

 .نمايد مي تسهيل را ونقلحمل  از استفاده

WASHINGTON, D.C : سازمان

شهری  ناحیه حمل ونقل

 WMATA)واشنگتن)

 smart رشد از چند ا ولي با كه ونقل حمل هاي ه ايستگا نزديك هاي ه پروژ

growth هروي پياد سهم افزايش تشويق اتومبيل، به وابستگي كاهش :دارد همخواني 

 و ايستگاهي هاي يطمح ايجاد به كمك شهري، درون سفرهاي در سواري خهدوچر و

 اطراف نواحي از ونقلي حمل هاي ه ايستگا به كالبدي دسترسي بهبود امن، ونقليمل ح

 .زمين هاي ي كاربر از پويا كيبيتر ايجاد و

 

 

 : TODمولفه های  1-2-1

سر در شهرستان ها از تعدادي ررسيب  .است شهري توسعه از فردي به منحصر شكل TOD كه دهد مي نشان امريكا شمال سرا

 با . دارد ان اطراف وجامعه ايستگاه خاص هاي ويژگي به بستگي ايستگاه يك توسعه و ريزي برنامه.يكسان نيستند ايستگاهي دو هيچ

 :باشد مي حياتي محور نقل و حمل موفقيت توسعه معموالبراي زير كليدي عنا ر حال، اين

 ايستگاه اطراف زمين از بهينه استفاده 

ستفاده و مشتريان نيازمند كه هايي كاربري از نقل و حمل سيستم  چند سفرهاي وفر ت كرده حمايت باشند مي بسيار كنندگان ا

ستفاده عابرين براي را منظوره  ها دانشكده و مدارس اداري، مسكوني، هاي كاربري در متوسط تراكم بودن باال.اورد مي بوجود پياده ا

شانه مناطق اين در ستم حمايت ي ن ست كاربري اين از حمل ونقل سي شي خرده وجود ان بر عالوه .ها سب، فرو ستوران منا  ها، ر

شند مي اوج از خارج و اوج ساعت هردو در هاي توليدي فعاليت و ها كاربري كننده حمايت مدني و شخصي هاي سرويس  عدم.با

ستفاده ستم از ا صرف سبب منطقه يك در ونقل حمل سي سيعي مناطق م  عبور براي محيط ان شدن نا امن يا متروك و زمين از و

 حمل ونقل هاي ايستگاه در پشتيباني خدمات و اداري مسكوني، هاي ازكاربري تركيبي به تشويق بنابراين.گردد مي پياده عابر ومرور

 خود كار محل به بودن نزديك به تمايل كه مردمي براي فر ععتي و كرده توليد روز طول در را نقلي و حمل سععفرهاي تواند مي

 مي نيز كنندگان بازديد و ساكنان .باشند داشته دسترسي ها ايستگاه در مناسب خدمات به تواند مي مسافران .اورد مي دارندبوجود

 ]1[ .بپردازند اوج خارج از زمان در گوناگوني هاي فعاليت به توانند

 ايستگاه: حوالي در تراكم افزايش 

ستم از حمايت در فعاليتي تراكم و تمركز  كيفيت ارتقاي در كليدي عامل يك خيابان در سرزندگي ايجاد و عمومي ونقل حمل سي

 .باشد داشته عمومي نقل و حمل سيستم به را دسترسي بهترين تا شود ايجاد محله ايي در بايستي باال تراكم .ميشود محسوب محيط

شتري تعداد  ورت اين در سافران از بي شتيباني را نقل عمومي و حمل م ضوع اين به توجه با ديگر، سوي از .كرد خواهند پ  كه مو

 زده وحشت بزرگ مقياس هاي از اينكه بدون كه افراد شود تنظيم اي گونه به بايد تراكم هستند، ها ه پياد TOD در ا لي كاربران

 ]9[ت باشند داشته چهره به چهره ارتباطات و كرده روي ه پياد نظرشان مورد مقا د به راحتي به شوند،

 پياده: عابر محوريت با طراحي يك ايجاد 

 كوتاه مقصد و ايستگاه بين روي پياده فا له كه اي گونه به باشد راحت و مستقيم , مستمر , كوتاه بايد پياده عابر هاي مسير طراحي

ستقيم و ستقيم غير راه هاي از و بوده م صاالت.شود اجتناب م ستگاه به عمده ات  آغاز در دوچرخه و پياده مرورعابر و عبور براي اي
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سيرهاي و شده ساخته سكوتر دار، چرخ  ندلي مخصوص م سترس در تحركات ديگر و ا شد د ستقيم طور به ها رو پياده و با  به م

 ]1[.گردند طراحي درجه تغييرات و پله حداقل و با زمين سطح در پياده عابر مسيرهاي .يابند اتصال وساختمان ايستگاه هاي ورودي

 مناسب: شهري طراحي از اطمينان حصول و عابرين براي جذاب مكان يك به آن اطراف و ايستگاه هر تبديل 

ستگاه هر اطراف دلپذير و جذاب مكان ايجاد سندو پياده عابر هاي خيابان طراحي با اي صري نظر از جالب پ  محوطه درختكاري، , ب

 ساختمان نماي جذاب تركيب در معماري از استفاده بهترين , نقليه وسيله ترافيك از مردم حمايت, رو جداگانه پياده گسترده، سازي

 سطح ارتباط, ها ساختمان حسي مقياس در كاهش و خورشيد نور به توجه , پياده رو به رو معماري مختلف عنا ر و ها پنجره , ها

 مي ميسر پياده عابر براي دلپذير و بخش لذت ايجاد منطقه نهايت در و ل فصو همه ي برا طراحي , ان از پياده عابر استفاده به زمين

 ]1 [ .باشد

 فشرده توسعه الگوهاي ايجاد 

 توسعه اين در ا لي كاربران كه آنجا از .ميشود تعريف عمومي نقل و حمل ايستگاه از فا له توسط TOD محدوده مرز عام طور به

ستند، پياده عابرين  با معمول فا له .دارد وجود ايمن و راحت روي پياده قابليت آن در كه شود مي تعريف اي فا له با اين امر ه

 تحت TOD محدوده مرز همچنين .شود مي گرفته نظر در اي دقيقه 10 تا5حدود  يا متري 600فا له راحت روي ه پياد قابليت

سي موانع تأثير ستر سيرهاي و زمين توپوگرافي ها، ه آزادرا مانند پياده د  در كه ديگري بحث.شود مي تعديل يا و ريل قطارتعريف م

سعه حوزه ست ساختما و ارتفاع تراكم كاربري، شدت از گراديانتي شود مي نظرگرفته در عمومي ونقل حمل بر مبتني تو  بدين .نهاا

 اختالط بيشتري و تراكم ارايه دهد ، اتومبيل به كمتري خدمات و پياده به بيشتري خدمات كه ايستگاه به نزديكتر نواحي در كه معنا

 و شدت براساس TOD حوزه هر ترتيب اين به .كند مي پيدا كاهش شدت اين ايستگاه از شدن دور با و است نياز مورد كاربري ها از

 است يي جا و ايستگاه بالفصل محدوده هاي درواز زيرحوزه .شود مي تقسيم انتقال و مياني اي، دروازه زيرحوزه به سه توسعه مقياس

 آن در كه گرفته قرار ايسععتگاه اطراف متري 150تا  100خارج  مي شععوند اين زير حوزه حدود  آن از يا وارد مترو به مسععافران كه

 اطراف ساختمان هاي و ايستگاه بين اتصال و ارتباط مناسب ترين خيابان، منظر  با عمومي ونقل حمل سازي يكپارچه درجه باالترين

ست انتقال زيرحوزه و دروازه اي زيرحوزه مابين محدوده مياني، زيرحوزه .دارد وجود كاربري اختالط و تراكم باالترين و  كاربري كه ا

 و حمل بر توسعه مبتني محدوده اين در .دارد وجود آن در نيز فروشي خرده و اداري يهاي كاربر همچنين .است مسكوني آن غالب

يا  موجود توسعه با آن در توسعه شدت .است فروشي خرده و اداري يهاي كاربر با تركيب در مسكوني آن غالب كاربري كه عمومي نقل

 ]5 [خوردت  مي چشم به آن در حوزه كل در ساختماني تراكم و ارتفاع ترين كم و كند مي برابري TOD حوزه از خارج در آينده

 نقليه وسايط نقل و حمل و پاركينگ مديريت •

 كاهش براي فر ععتي منطقه يك در خودرو مالكيت كاهش , عمومي ونقل حمل افزايش طريق از محور ونقل حمل توسعععه الگوي

ستاندارد دو هر تنظيم و حد از بيش نه اما كافي اندازه با پاركينگ اختصاص با TOD .اورد مي را فراهم نياز مورد پاركينگ  حداقل ا

صول به تواند مي پاركينگ حداكثر و سافران نقل و حمل سازي بهينه همچنين و منطقه يك موفقيت اطمينان از ح ت نمايد كمك م

]1[ 

 محلي جوامع در ريزي برنامه , )مكان( يك ايستگاه هر•

 مكان از اي مجموعه با بخش اين .است شهر بقيه با دروازه يك عنوان به و داشته اختيار در را مستقلي بخش ونقل حمل ايستگاه هر

 طراحي .باشد مي محلي وجامعه ونقل حمل كنندگان استفاده خدمت در همچنين و كرده جذب را بازديد كننده فرد به منحصر هاي

 جذابيت باعث و كرده كمك محله شناسايي به كه ايست توجه وقابل شاخص مكان هاي اوردنده بوجود نشانه هاي ساختمان اجراي و

شم همچنين .گردد مي ان شدن يادماندني به و شد مي پياده عابران راه پيداكردن در عامل حياتي ها منظره و اندازها چ  اين. . با

ستگاه :مانند مهم هاي ساختمان به توانند مي اندازها چشم  ختم ياهنرعمومي بناي تاريخي , ساختماني مجتمع يك, ونقل حمل اي

صور ايجاد سبب ها خيابان ي لبه در و هم مجاورت در ساختمان هاي ايجاد. شوند عر ه عمومي و ايجاد  به دهي شكل و يت مح

ضاهاي .گردد مي پياده عابر براي امنيت ستگاه يك نزديكي در عمومي باز ف سافران راحتي براي عمومي محل يك عنوان به نيز اي  م

 .شود محسوب محلي جامعه براي امتيازي تجمع هاو انواع فعاليت براي مركزي و منتظر

 ]3[شهری  نقل و حمل بر زمین كاربری تأثیرگذار های مؤلفه -2جدول 

 تاثیر بر حمل و نقل تعریف مولفه 
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جمعيت يا مشاغل در واحد  تراكم 

 زمين 

در د 10افزايش تراكم موجب كاهش سفر با خودرومي شود هر 

در دي استفاده از خودرو مي  3-2افزايش تراكم موجب كاهش 

 شودت 

تركيب كاربري هاي  كاربري مختلط

مسكوني،تجاري، اداري و تتت با 

 يكديگر

افزايش كاربري هاي مختلف موجب كاهش سفر با خودرو و افزايش 

واحدهاي گزين به ويژه پياده روي مي شودت استفاده از مدل هاي جاي

در دي 15تا5همسايگي داراي كاربري هاي مختلط موجب كاهش 

 استفاده از خودرو مي شودت 

توسعه مركزشهر در مقياس  دسترسي منطقه اي

 منطقه اي 

افزايش دسترسي موجب كاهش استفاده از خودرو مي شودت 

در د كمتر از  30تا10واحدهاي همسايگي در مناطق مركزي بين 

 خودرو استفاده مي كنندت 

مقياس، طراحي و مديريت  مديريت و طراحي راه ها

 خيابان ها 

افزايش طراحي و مديريت خيابان هاي چند منظوره موجب افزايش 

مي شودت آرام سازي ترافيك تمايل به استفاده از استفاده از آنها 

 خودرو را كاهش، پياده روي و دوچرخه سواري را افزايش مي دهدت 

موقعيت پياده روي و دوچرخه 

 سواري

كميت و كيفيت پياده رو، 

مسيرهاي دوچرخه و ايمني 

 مسيرپياده رو 

را بهبود پياده رو ها و مسيرهاي دوچرخه سواري، استفاده از خودرو 

 كاهش ميدهدت 

دسترسي و كيفيت حمل و 

 نقل عمومي 

كيفيت خدمات حمل و نقل 

عمومي و اينكه چه مسيرهايي 

 و نقل عمومي دارندت  حمل

بهبود خدمات حمل و نقل عمومي، استفاده از حمل و نقل عمومي 

 را افزايش و استفاده از خودرو را كاهش مي دهدت 

تعداد پاركينگ هاي هر  مديريت عر ه پاركينگ 

ساختمان و چگونگي مديريت 

 آنها 

كاهش عرضه پاركينگ موجب افزايش قيمت استفاده از پاركينگ و 

كاهش استفاده از خودرو مي شودت هزينه استفاده از پاركينگ موجب 

 در دي استفاده از خودرو مي شودت  30تا10كاهش 

طراحي ساختمان ها و  طراحي سايت 

 نگ تسهيالت پاركي

طراحي سايت داراي كاربري هاي مختلط، استفاده از خودرو را 

 كاهش مي دهد؛ به ويژه اگر سايت داراي حمل و نقل عمومي باشدت 

برنامه ها و راهبرد هاي  مديريت حركت 

مختلف كه شامل مدل هاي 

مختلف استفاده از حمل و 

 . نقل مي شود

برنامه ها و سياست هاي مديريت حركت با مشخص كردن هدف 

 در د كاهش مي دهدت  30تا  10سفر استفاده از خودرو را بين 

 

 

 محور: ونقل حمل توسعة اصول 2-2-1

 كاربري متراكم، جامعة ايجاد از راه را نقل و حمل و زمين كاربري ميان عملكردي يكپارچگي نوعي واقع در محور نقل و حمل توسعة

 :است ا ولي نيازمند محيطي چنين ساختن براي و آورد وجود مي به پياده توسط دسترس قابل ونقل حمل ايستگاه و مختلط

 ]9[ .كيلومتر از ايستگاه حمل و نقل باشد 8تا4درفا له ي -1

 .باشد متراكم و فشرده توسعه -2

ستگاه -3 سعة با نقل و حمل اي شرفت و مركز در باال تراكم تو سترش و پي سعه اين گ  مركز بيرون سمت به تراكم كمتر با تو

 باشد شده احاطه

 تخدماتي كاربري و فروشي خرده كاربري با مسكوني كاربري تركيبت  -4

 تدسترس قابل و امن روهاي پياده با سواري دوچرخه و روي پياده به تشويقت  -5

سكوني هاي بلوك ايجادت  -6 شرده م سيرهاي همراه به متراكم و ف ستفاده با و راحت  ميمي مطلوب، روي پياد م  بازارهاي از ا

 تخيابان فضايي تداوم ايجاد و خوب محلي



                                     

 7 

 تمختلط يك ساختار نهايت در و فروشي ه خرد اداري، ، مسكوني هاي ساختمان مختلف اشكال تركيبت  -7

 تدرآمد نظر از جامعه مختلف هاي گروه براي متنوع مسكن ايجاد -8

 تپارك و سبز كمربندهاي ايجاد و آفرينشت  -9

 تجذاب هاي ورودي بهبود و توسعه و خياباني ههاي نشان ايجادت  -10

 ]5[يكديگر  به متصل عمومي نقل و حمل شبكة ايجادت  -11

 

 ]14[همگانی نقل و حمل بر مبتنی توسعه اصول -3جدول

 
 

 

 پیشینه تحقیق:  -3

است ت  1970در سال  1 سزاريد يرساله دكتر ع،يخطوط حمل و نقل سر يابيريمس نهيانجام شده در زم قاتيتحق نياز اول يكي

سئله را به  ورت  سزاريد س افتنيم صد مطرح نموده و آن را مدل كرد ت روش د نيب نهيهز نيبا كمتر يريم با  سزاريمبدأ و مق

ل را با حداكثر پوشش و حداق يريشد تكورنت مس دهيبهبود بخش 1985در سال  انشتوسط كورنت و همكار ديروش جد كيارائه 

را ارائه  تيبا حداكثر جمع ريمسعع نيبا حداكثر پوشععش  و مدل كوتاه تر ريمسعع نيطول مورد مطالعه قرار داد و دو مدل كوتاه تر

 يزيكنند و به  ععورت برنامه ر يم يابيارز يماعمنافع اجت زانيسععاخت و م يها نهيها را با توجه به هز نهينمود ت هر دو مدل گز

ساز حيعدد  ح سال  يمدل  سر كي يابيمكان  1996شده اند ت دافورد  و همكارانش در   تيرا توسط الگور عيخط حمل و نقل 

و   نوباشد ت برو يم ريمس يتينمودن پوشش جمع مميماكز تم،يالگور نيممنوع  مورد توجه قرار دادند ت تابع هدف در ا يجستجو

سال   يهمگان عيحمل و نقل سر ستميس بيرا رق يشخص هينقل لهيوسارائه كرده اند كه در آن مدل  يمدل 1998همكارانش در 

س نينمود ت در ا يفرض م ست كه كاربران،  كنند  يانتخاب م يمختلف حمل و نقل را به گونه ا يها ستميمطالعه فرض بر آن ا

 شودت  نهيآنها كم يها نهيكه هز

مورد نوشععته شععده  نيدر قالب مقاله  ععورت گرفته اسععت و كمتر كتاب در ا ياديتوسعععه حمل و نقل محور مطالعات ز نهيزم در

 است : ريموجود به شرح ز ياست، مقاله ها

سال  يعيرف توسعه  كرديبر رو ديبا تاك ياجتماعات محل يشهر يطراح نديارائه فرا"تحت عنوان  يمقاله ا 1393و همكارانش در 

توسعه  ،يدر طراح TOD كرديكه  منظور استفاده از رو دنديرس جهينت نيبه ا يشيمايكردند و با روش پ هيته "حمل و نقل محور

س يريپذ ستيز تيو ارتقا قابل ست: همكار يضرور ريها توجه به نكات ز انبا هم شاركت مردم و گروه ها يا مردم،  نفعيد يو م

 ت ميهمسو با اقل يو معمار يشهر يطراح يدولت، الگو يو كمك ها ياقتصاد يمشوق ها
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حمل و  يو كاهش چالش ها يابيارز يدر راسععتا TOD افتيره يريكار گ"تحت عنوان  به يبا مقاله ا1392درسععال   نيام پور

تقاضا سفر  تيريمحور به عنوان ابزار مد يكه توسعه حمل نقل عموم دنديرس جهينت نيبه ا يشيمايبا روش  پ  "ينقل درون شهر

 شودت يدر  شهر ارائه م ستيوقابل ز اياز آن و خلق محالت پو يو مشكالت ناش نينگس كيجهت مواجه با تراف يبه عنوان راه حل

ارائه دادند و  "در شهر نيمعلول ژهيو يتوسعه حمل و نقل عموم يراهبرد يزيبرنامه ر"با عنوان  يمقاله ا 1392درسال  انيفغفور

س جهينت نيبه ا SWOTبا روش  سعه حمل و نقل همگان يكه راهبردها دندير شهد راهبرد محافظه  ژهيو يتو شهر م معلوالن در 

 الزم استت يامر آموزش و اطالع رسان انيم نيشود و در ا يحفظ و نگهدار يعموم قلنوع حمل و ن نيا ديكارانه است و با

بر حمل و نقل در  يتنتوسعععه مب كرديابعاد مختلف كاربسععت رو يبررسعع"تحت عنوان  يبا مقاله ا 1392در سععال  يشععان يگيب

شهرها شهر ها و  س جهينت نيبه ا يشيمايو با روش پ  "ديجد يكالن شته مكان ها يبرنقاط TODكه  دندير شهر كه در گذ  ياز 

 كندت يبه فر ت م ليآن را تبد ديشده است و تهد شهينشسته و به شكل اند لها و نقاط حمل و نق ستگاهيا يعنيبودند  يبحران

 

 مواد و روش ها : -4

و  ينظر دگاهياسععتفاده شععده اسععت تتدر بخش د يبيبصععورت ترك يلتحلي– يفيپژوهش از روش تو عع نيانجام ا يبرا

 ليروش ابتدا منابع و ماخذ مكتوب از قب نيبكار گرفته شععده اسععتتدر ا يفيروش تو عع نيشععيبر مطالعات پ يمرور

و  يبه روابط علم يابيجسععتجو و انتخاب شععدند تدر مرحله بعد،جهت دسععت يو خارج يو مجالت معتبر داخل اتينشععر

 استفاده شده استت  يسلسله مراتب  يليها و شاخص ها،از روش تحل ريمتغ نيروابط ب

شهر نيمنظور انجام ا به سعه حمل و نقل محور در مراكز  ستفاده از تو س يپژوهش روند ا  يقرار م ليو تحل يمورد برر

سا يوشاخصه ها ارهايو مع رديگ شنا شهر يم ييآن  ساس آنها ارز يگردد و مركز   تيوضع ليو تحل يابيشهركرد بر ا

س تايگرددتنها يم ستيراهبردها و  ست يشنهاديپ يها ا با تمركز بر  يشهر داريبه ا ول حمل و نقل پا يابيجهت د

 استتداده شده  شيانجام پژوهش نما نديفرا ريگرددتدر نمودار ز يها ارائه م يكاربر

 نمونه: حجم تعیین فرمول و حجم تعیین گیری، نمونه جامعه آماری روش -4-1

ست اي جامعه آماري، جامعه شكل ا شترك  فت يك داراي حداقل كه ها واحد يا افراد از مت شند م جامعه آماري تحقيق ما . با

شد كه در اين محله  شود به اين دليل كه جامعه ما كل افرادي مي با ستفاده نمي صادفي ا شدت از روش ت ساكنين محله مي با كليه 

 ساكن هستند  كه با ابزار پرسشنامه تحقيق ميداني  ورت گرفته استت 

 استت خورده تخمين نفر 2058 نزديك 1390 سال مسكن و نفوس آمار براساس محله اين جمعيت

 

 روش انجام تحقیق:  -4-1
 هاي روش ترين پركاربرد از يكي روش اين .گرديد معرفي]15[ ساعتي توسط بار نخستين (AHP)مراتبي  سلسله تحليل روش

 ]16[ميباشدت  (MCDM)معياره  چند تصميم گيري

 .ميشود ساخته  ورت سلسله مراتبي به تصميم گيري مدل آن، معيارهاي به گيري تصميم مساله ي تجزيه ي با روش اين در

ا لي  مزاياي از يكي]13[.ميگرددت  مشخص مقايسات زوجي كيفي از استفاده با تصميم گيري معيارهاي نسبي اولويت يا اهميت

AHP  ضاوت هاي گرفتن نظر درامكان سفاده با ذهني همزمان ق س غير كيفي معيارهاي و ملموس كمي معيارهاي از ا مي ملمو

  ]10[باشدت 

 مفهوم عليرغم .ميشد نمايش داده قطعي اعداد  ورت به تصميم گيرندگان قضاوت هاي سنتي مراتبي سلسله تحليل روش در

سيع، كاربرد و ساده ستي به نميتواند رويكرد اين و ساني تفكر فرايند در  نميتوانند قطعي اعداد همچنين و نمايد را منعكس ان

 ]12[  نظر بگيرند در درستي به را انساني ادراك با همراه قطعيت عدم

صه، اين بر غليه براي سله تحليل روش نقي سعه هاي و فازي مراتبي سل سله حل براي آن بعدي تو سل سائل   انتخاب و مراتبي م

ستفاده با .گرديد ارائه گزينه ها صميم گيرندگان]17[ فازي مجموعه هاي تئوري از ا  كمي قابل غير اطالعات بود خواهند قادر ت

سي قابل غير اطالعات شدن، ستر صميم گيري مدل در را ناقص اطالعات و د شواري هاي عليرغم نتيجه در .نمايند لحاظ ت  د

ضي، سله تحليل روش ريا سبي ابزار فازي مراتبي سل سائل در موجود ابهامات و قطعيت ها عدم نمودن لحاظ براي منا  دنياي م

 ]11[ت ميباشد  واقعي
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ساده  روش اين مراحل فازي با مقايسه در كه چرا است گرديده استفاده چانگ يافته ي گسترش تحليل روش از پژوهش اين در

 .است تر

 
 

 مراحل انجام تحقیق -1تصویر 

 شناخت محدوده مورد مطالعه:  -5

 ابانياز غرب به خ ،يفردوس ابانيباشد كه از شمال به خ يشهر كرد م يگردشگر ياز قطب ها يكيامام زاده دو خاتون شهركرد 

ص شرق به خ يول ابانياز جنوب به خ نيرالديخواجه ن صر و از  شتن امام زاده  ليمحله به دل نيشودت ا يملت محدود م ابانيع دا

 داردت ياديز يكيتراف يكند و گره ها يرا جذب م ياديز يسفرها انهخاتون روز مهيخاتون و حك مهيحل يها

قابل مشاهده استت اين محله يك كاربري مهم به نام امام زاده دو خاتون دارد و دو كاربري داراي ارزش تاريخي  2تصويرهمانطور كه در 

)حوزه علميه و حمام (، يك زائر سعععرا با كليه خدمات مربوط به آن،يك پاركينگ طبقاتي، يك زمين كه نيازمند بازنگري طرحي ويژه 

  است و يك محيط آموزشي دبيرستان مي باشدت

شد بيش از  ساير كاربري هاي ميبا ست ازدياد كاربري تجاري و كمبود  شهود ا در د كاربري هاي  50مهم ترين مقوله اي كه م

ين محله نيازمند بازنگري مي باشععد محله را تجاري تشععكيل داده اسععت كه اين خود عامل معضععل ترافيك اسععتت كاربري هاي ا

 تسيله شريان هاي ا لي محاط شده و تقريبا همه نوع معابر را در اطراف خود دارد اين محله به و  3همچنين با توجه به تصوير 
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  ]7[امامزاده دو خاتون وضع موجود محله  نقشه كاربری -2تصویر

 
 ]7[نقشه دسترسی محله امامزاده دو خاتون شهركرد.  -3تصویر 

 

 : ونتیجه گیری بحث -6

تواند به مبحث رفت و آمد شهري ترافيكي محله بيش از همه مي آنچه در مطالعه و تجزيه وتحليل مسائل و مشكالت

كمك نمايد، ميزان حجم ترافيك و بررسي روند آن استت در حقيقت براي سنجش تصادفات، مطالعه فضاي پاركينگ، 

هاي عمدة شهري، مطالعة حجم ترافيك، مورد نياز ها و به طور كلي در بررسيتعيين سطح سرويس، تعيين عرض شبكه

باشدت براي بررسي مسائل ترافيكي محله امام زاده دو معصوم  ، حجم آمد و شد و ، آمار روزانه در مردادماه و مهرماه مي

برداشت و با يكديگر مقايسه شد و نتايج آن در جداولي ارائه گشتت در بررسي حجم ترافيك و مطالعات انجام شده اين 

اطي در ساعت طراحي  در محله  پايين بوده و شبكة موجود در اكثر نتيجه به دست آمد كه حجم ترافيك شبكة ارتب

 بح و  10-11( ساعت ماكزيمم را بين 1موارد نتيجة مطلوب دارد جدول تغييرات روزانة حجم ترافيك )جدول شماره 

نمائيم، بعد در د ترافيك روزانه مشخص نموده استت براي آنكه بتوانيم كيفيت ترافيك را در سطح محله  برآورد  10با 

از تعيين حجم ترافيك، نياز به ظرفيت شبكة ارتباطي داريمت ظرفيت يك گذرگاه به عوامل مختلفي بستگي دارد كه 

كشي عابر پياده، نوع چراغ ها، سطح پاركينگ ترين آنها: عرض معبر، سرعت حركت، ديد كافي، نوع تقاطع، خطعمده

آرايي فا لة عرض ايمني، شانه خيابان، شرايط سطح جاده،  ف ژبندي،ويحاشيه و غير حاشيه، عوامل فرهنگي، نوع رف

باشدت باتوجه به عوامل فوق و از آنجايي كه اعمال كلية فاكتورهاي مربوطه در مركزي شبكه، تركيب ترافيك و غيره مي

براي  (C.R.R.Lو مشكل، لذا باتوجه به جدولي كه توسط ) يدهاست بسيار پيچشبكه شهري و برآورد آن ها كاري
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شود )جدول شماره ( خيابان هاي يكطرفه و دوطرفه پيشنهاد گرديده، ظرفيت شبكة ارتباطي موجود شهر محاسبه مي

كند كه خيابان هاي مذكور يا از سرويس مناسبي برخوردار نيستند، يا در بررسي نقشه وضع موجود شهر، مشخص مي

يا به نوعي ارتباط بقيه نقاط شهري را با بافت مركزي شهر بر عهده  بافت مركزي و پررفت و آمد شهري قرار دارند و رد

رو و تجاري در بدنه محورهاي موردنظر، بعضًا عرض نسبتاً كم مسير عبوري و پياده -دارندت وجود كاربري هاي خدماتي

حالت بحراني درآيدت  باعث گرديده كه ترافيك در اين نقاط به پاركينگتوقف وسائط نقليه در بر معابر به دليل كمبود 

باشد و آنچه حائز اهميت است ارائه راهكارهاي مناسب با درنظر گرفتن ابعاد مختلف اقتصادي ع اجتماعي و كالبدي مي

نبوده و از طرفي كشش عبور  رپذياز آنجايي كه اساساً تعريض معابر با عرض باال از نظر اقتصادي دراين گونه معابر توجيه

گردد،  ضمن كاهش كاربري خدماتي ع تجاري باشد، تو يه ميبه دليل خدمات موجود انكارناپذير ميدر معابر فوق نيز 

هاي عمومي در جبهه دوم معابر متر(، ايجاد و احداث پاركينگ 3در بر معابر بحراني و عريض نمودن معابر پياده )حداقل 

كاهش بحران هاي حا ل از ترافيك شهري مديريت حمل و نقل عمومي و خصو ي، نسبت به  ويتا لي محله  و تق

بيني شده در هر منطقه برآورد اقدام گرددت در اين رابطه سطح پاركينگ مورد نياز هر منطقه براساس سفرهاي پيش

كه در طرح  هاييوقعيتگرديده و ضروري ست در مكان هاي مناسب و باتوجه به ضوابط ساختماني، شهرسازي و م

 نسبت به احداث و ايجاد آن اقدام اساسي  ورت پذيردت بيني گرديدهتفصيلي پيش

 ]8[منبع  عرض معابر امام زاده دو معصوم -4جدول 

 

 ]8[مقایسه حجم و ظرفیت ترافیک در وضع موجود -5جدول 

 

حریم خیابان  نام خیابان

 به متر 

عرض سواره 

 رو به متر

رفیوژ 

 میانی

ظرفیت بر حسب 

 معادل سواری

حجم ترافیک 

در ساعت 

 معادل سواری

V/C مالحظات 

 L.S.A 31/0 335 1100 - 5/10 5/16 خیابان فردوسی

جاده دانشگاه 

 )دومعصوم(

7 7 - 1000 408 41/0 L.S.B 

 L.S.A 11/0 120 1100 - 10 17 خیابان ولی عصر

 

 حجم ترافیک: -1-6
سطح  صادفات،تعيين  سنجش ت شهرها دارد در  سزايي در مطالعه رفت و امد  شهري عبور مي كند كمك ب شبكه  حجم ترافيكي كه از 

شهري،مطالعه حجم ترافيك مورد  سي هاي عمده  ضاي پاركينگ مورد نياز و به طور كلي در برر شبكه،مطالعه ف سرويس،تعيين عرضه 

 شماره

 

عرض  نام خیابان

 حریم

رفیوژ  عرض سواره رو فضای سبز جوی و جدول پیاده رو

 میانی
 چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست

 - 5/10 - - 1 1 2 2 5/16 فردوسي شمالي 1

جاده دانشگاه )جاده دو  2

 معصوم(

 - - - - - - - - متغير

 - 5/10 - - 1 1 5/1 5/1 15 خيابان فردوسي شمالي 3

 - 10 - - 50/0 50/0 3 3 17 خيابان وليعصر  4

 5/4 5/8 5/8 - 50/0 50/0 4 4 50/30 خيابان خواجه نصيرالدين  5
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حله امامزاده دوخاتون  امار روزانه برداشت گرديده استت امارگيري در مهر ماه انجام گرفته و نياز استتدر اين مطالعه حجم امد و شد م

در آذر ماه مجددأ برداشت و مقايسه گرديده و ا طالحات الزم انجام گرفته استت از آنجا كه سطح سرويس شبكه براي ساعت طراحي 

زوم اسععت ميانگين حجم ترافيك روزانه در سععال توسععط فرمول زير محاسععبه مي گردد ميانگين حجم ترافيك روزانه در سععال مورد ل

 محاسبه مي گردد:
A.A.D.T=A(289/77 + 749/7 H) 

H ≤ 0/25  

 در اين رابطه:

A.A.D.Tميانگين ترافيك روزانه در سال= 

A ساعت روز 16=حجم ترافيك در 

H ترافيك خودروهاي سنگين و نيمه سنگين= 

در حال حاضر و در آينده و تعيين سطح سرويس موجود شبكه و همچنين كارايي آن هدف عمده  براورد ظرفيت شبكه ارتباطي محله

سرويس گذرگاه ها تعيين مي گردد و بدون براورد ظرفيت  سطح  ضر با تعيين  شبكه در حال حا ستتكمبودهاي  شهري ا در مطالعات 

نمدمال ها براورد مي گرددت ظرفيت يك گذرگاه به  شعععبكه اينده مطالعات ناتمام اسعععتتبراي اين منظور ظرفيت موجود شعععبكه محله

عوامل مختلفي بسععتگي دارد كه عمده ترين انها عرض معبر، سععرعت حركت، ديد كافي، نوع تقاطع، خط كش عابر پياده، نوع چراغها، 

سطح جاده،  ف آرايي سطح پاركينگ حاشيه وغير حاشيه، عوامل فرهنگي، نوع رفيوژ بندي، فا له عرض ايمني، شانه خيابان، شرايط 

 مركزي شبكه، تركيب ترافيك و غيره استت

 اعمال كليه فاكتورهاي مربوطه در شبكه شهري و براورد آنها كار بسيار پيچيده و مشكلي استت

 ]8[ظرفیت شبکه ارتباطی موجود محله امامزاده دو خاتون -6جدول

 ظرفيت در ساعت P.V.C رفيوژ مياني عرض سواره رو )متر(  نام خيابان 

 2900 50/4 17 خيابان خواجه نصير الدين 

 4800 1 24 خيابان فردوسي

 1100 - 10 خيابان ملت 

 1100 - 10 خيابان وليعصر 

 

و ابزار پرسشنامه به  ورت توامان استفاده شده است و  با كمك  AHPدر اين پژوهش براي دادن راهبرد و سياست مناسب از روش 

 اين روش مكانيابي مناسبي براي حمل و نقل عمومي  ورت گرفته است

 مصاحبه و ادبيات مطالعه ي با مساله هدف روي بر گذار تأثير عوامل زير و عوامل مرحله اين در :مراتبي سلسله مدل تشكيل :1مرحله

سله مدل .گرديده مشخص خبرگان با ساله اين مراتبي سل صوير شرح به سطحي 3 مدل يك م شد 4 ت  هدف اول سطح در كه ميبا

 .دارد قرار معيار زير 16 سوم سطح در و ا لي معيار 4 دوم سطح در مساله،
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  ]5[منبع TODسازی  پیاده در موثر های شاخص از درختی نمودار-4تصویر 
 به دستيابي در ا لي معيارهاي اهميت تعيين منظور به زباني مقياسهاي از مرحله اين در :ا لي معيارهاي ارجحيت تعيين :2 مرحله

 .مي گيرد انجام استراتژيك معيارهاي ارجحيت محاسبه ي و زوجي مقايسات ماتريس كمك به كار اين .مي گردد استفاده كلي هدف

 حل براي همكاران و كهرمان توسط مقياسها اين .است شده داده 4 جدول و 5تصوير نسبي اهميت ارزيابي به مربوط زباني مقياسه اي

 مقايسات جداول از يك هر براي خبرگان، پاسخ هاي سازگاري از اطمينان براي همچنينت گرديد پيشنهاد فازي تصميم گيري مسائل

 نرخ ميزان موارد از يك هيچ در كه گرديد مشاهده و گرديد محاسبه فازي مثلثي اعداد مياني مقدار از استفاده با ناسازگاري نرخ جزئي،

 نبودت( 1و0) استاندارد ميزان از بيشتر ناسازگاري

 اهمیت درجه بیان برای زبانی مقیاس های-7جدول 

 معكوس اعداد فازي مثلثي اعداد فازي مثلثي مقياس هاي زباني براي درجه اهميت

 (1,1,1) (1،1،1) عينا يكسان

 (2/3,1,2) (1/2،1،3/2) اهميت بابر يا عدم ترجيح

 (1/2,2/3,1) (1,3/2,2) نسبتا مهم تر

 (2/5,1/2,2/3) (3/2,2,5/2)  مهم تر

 (1/3,2/5,1/2) (2,5/2,3) خيلي مهم تر

 (2/7,1/3,2/5) (5/2,3,7/2) بي نهايت، كامال مهم تر
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 اهمیت درجه بیان برای زبانی مقیاس های -5تصویر 

 

 زباني مقياس هاي از استفاده با تا شد خواسته خبرگان از مرحله اين در ا لي معيارهاي به ها معيار زير زوجي مقايسه ي :3 مرحله

 به نسبت معيارها نسبي اهميت تعيين منظور به 2 مرحله مشابه فرايندي .نمايند تكميل را زوجي مقايسات جداول 7جدول  در موجود

 توجه با گزينه ها از هريك نسبي اهميت همچنين و باالتر سطح معيار به نسبت معيار زير هر نسبي اهميت و باالتر سطح شاخص هاي

 .است زيرمعيارها و معيارها اين از يك هر كننده مشخص 5 شماره جدول .مي گيرد انجام معيارها زير از هريك به

  TOD رویکرد اجرای در موثر زیرمعیارهای و معیارها -8 جدول

 زير معيار معيار هدف

ي موثر 
ص ها

ي شاخ
ت بند

اولوي

ل 
ي بر حم

ي توسعه مبتن
درپياده ساز

ي )
ل همگان

و نق
T

O
D

) 

A  حمل و نقل و ترافيك A1 كيفيت حمل و نقل 

A2 تكنولوژي حمل و نقل 

A3 پيوستگي شبكه حمل و نقل 

B كالبدي B1 تعدد پاركينگ 

B2  الگوي  خيابان ها 

B3 مسيرهاي ويژه تردد پياده 

B4 تعداد مجتمع هاي ايستگاهي و مراكزTOD 

C فرهنگي C1  طبقه اجتماعي ساكنين 

 C2  الگوي فعاليت مصرف كنندگان 

C3 رفتار سفر 

C4 سبك و نوع زندگي 

C5 فرهنگ استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي 

D  كاركردي D1 انعطاف پذيري منطقه اي 

D2 باال تراكم مسكوني 

D3 تيجاذب جمع يها يكاربر 

D4 ياراض ياختالط كاربر 

 

 همگاني نقل و حمل ايستگاه اطراف كه در متمركز و مختلط كاربري هاي با از جامعه اي عبارتست همگاني نقل و حمل بر مبتني توسعه

ميكندت)رضازاده،  تشويق عمومي نقل و حمل از استفاده به خريداران را و شاغلين ساكنان،  حيح، طراحي توسط و گرفته شكل

25:1392) 

 با ناحيه اي ايجاد براي است روشي TODواقع  درمي باشدت  TODاز جمله مهم ترين و برترين الگوي ارائه شده در اين راستا الگوي 

 خطوط ايستگاه از پياده رويبراي  مناسب اي فا له در و باشد، مي عمومي و اداري تجاري، مسكوني، مناطق شامل كه زياد تراكم

  .مي باشد تجاري منطقه آن مركزي هسته و گيرد مي قرار همگاني نقل و حمل
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 )خاتون دو زاده امام محله( شهري مراكز فضايي ريزي برنامه منظور به محور نقل و حمل توسعه رويكرد از استفاده هدف اين پژوهش به

 تكنيك بكارگيري با زيرمعيار 16 و معيار 4 آن تعداد سياست هاي و ا ول اهداف، رويكرد، اجمالي معرفي از پس منظور مي باشد بدين

 قابل 6 شماره جدول در شده انجام محاسبات نتايج  .گرفتند قرار بندي رتبه و تحليل و تجزيه مورد فازي، مراتبي سلسله تحليل

 استت مشاهده

 ها گزینه و معیارها زیر معیارها، نسبی اولویت -9 جدول

 زير معيار معیار

 وزن كلي وزن محلي 

A 0,421 A1 0,227 0,96 

A2 0,227 0,96 

A3 0,545 0,229 

B 0,224 B1 0,056 0,014 

B2 0,346 0,084 

B3 0,056 0,014 

B4 0,542 0,132 

C 0,091 C1 0,238 0,022 

C2 0,69 0,006 

C3 0,364 0,035 

C4 0,69 0,06 

C5 0,238 0,022 

D 0,244 D1 0,44 0,011 

D2 0,219 0,053 

D3 0,369 0,090 

D4 0,369 0,090 

 

 در 0,421 وزن با ترافيك و نقل و حمل شاخص شهري، نقل و حمل حوزه خبرگان قضاوت به توجه با كه داد نشان محاسبات نتايج

 فرهنگي و كاركردي كالبدي، معيارهاي همچنين .باشد مي TOD  رويكرد سازي پياده در شاخص گذارترين تاثير ا لي معيار 4 بين

 .دارند قرار بعدي هاي اولويت در ترتيب به

 ، "نقل و حمل تكنولوژي و كيفيت"معيارهاي زير بررسي، مورد معيارهاي زير ميان در 5 شماره جدول نتايج به توجه با ديگر سوي از

 عوامل مهمترين عنوان به ترتيب به 0,090 و 0,096، 0,090 هاي وزن با "اراضي كاربري اختالط " و " جمعيت جاذب هاي كاربري"

  .گرديدند تعيين همگاني نقل و حمل بر مبتني توسعه رويكرد سازي پياده بر گذار تاثير

 

 ارائه راهکار و پیشنهادات:  -7

 قاتيو شناخت وضع موجود و تحق TOD كرديبهبود حمل و نقل درمحله امام زاده دو خاتون شهركرد با توجه به رو يدر راستا

 شود: يم شنهاديپ ريز يانجام شده راهكارها

 شخصي( نقليه وسايل ورود جمعيت)بدون پاسخگوي عمومي هاي تاكسي و موجود BRT تعداددستگاه اينكه به باتوجه -1

 BRT مخصوص وسط مورد)دوالين دو اين به را الين چهار سواره؛ موجودمخصوص الين شش تعداداز  توان مي هستند؛

 تباشدداده  اختصاص تاكسي عمومي( مخصوص بعدي ودوالين

 گرفته درنظر ها طراحي اين در تداوم ايجاد وبايد باالبرد خيابان هاي جداره طراحي ي بوسيله را محيط جذابيت توان مي -2

 بيان وبراي فضا در معنويت حس تقويت براي ها طراحي اين لذا است محور؛امامزاده  دراين اكثرافراد نهاييمقصد  شودچراكه

 تگردد ا لي مقصد به جهت رسيدن در موردنظر، هدف
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 ا لي معابر در سرزندگي و تنوع ايجاد سبب محدوده اين در ...و مسكوني ,اداري , تجاري هاي كاربري از ايجاد مخلوطي -3

 تاست شده محدوده

 تراكم در محدوده مورد نظر شيها و افزا يمجدد پهنه بند مينظت -4
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