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  چكيده
اي به خود  رشد روز افزون شهرها و تبديل شهرهاي پر جمعيت به كالن شهر، مسائل و مشكالت شهرهاي بزرگ شكل و ابعاد تازه با

نقل و  حمل و  است. يكي از مهمترين مسائل و مشكالتي كه مديران و شهروندان شهرهاي بزرگ هر روزه با آن سر و كار دارند  گرفته

هاي مؤثر به لحاظ ميزان اثربخشي در زمان، تحليل موقعيت و انتخاب استراتژي  بندي استراتژي لويتاو. از سوي هستترافيك شهري 

روش مبتني بر  با هدف باز طراحي محور ستارخان با اصول پايداري و اين پژوهشهاي مديران شهري است.  يكي از دغدغه بهينه،

ج ت. نتاياس ها بهره گرفته شده يافتهو ارزيابي جهت تحليل  AHP  و SWOT مدل تحليليو  هايي مانند روش دلفي از تكنيك تحليلي

نقل   حمل و  هاي  سيستم .بكارگيري3SO ،(2فلكه و ارتقاي سطح سرويس ( پوسته، ايجاد . تعريض1 راهبردهاي كه ؛دهدنشان مي

) و 4SO( سازي ترافيك آرام      مني و . افزايش اي4)، 2SO( هاي خاص . همه شمول بودن و توجه به گروه3)، 6SO( مدرن عمومي پاك و

فلكه  ايجاد پوسته، تعريض«تواند بهبود دهنده وضعت موجود باشد و راهبرد  ) مي9SO( اقتصادي درآمدهاي و افزايش . منظرسازي5

ه يهادي اراباز طراحي پيشن SketchUpو AutoCad به عنوان الويت اول، شناسايي شد و با كمك نرم افزار» و ارتقاي سطح سرويس

 شده است.

 

 

  محور ستارخان نقل پايدار، حمل و   ابعاد پايداري، بازطراحي، :هاي كليديواژه

  

  مقدمه-1

ويكم،  تغييرات در دهه آغازين قرن بيست روز افزون سرعت

منجر به پيدايش عصري به نام عدم قطعيت شده و محيطي 

 هاي پيچيده روي سيستم سرشار از فرصت و تهديد را پيش

 حال به سرعت درثبات  كنوني قرار داده است. در اين محيط بي

يابي روند ريزي ازجمله برون تغيير، ابزارهاي سنتي برنامه

مدت  هاي ميان آينده نگري صرف براي بازه پيش بيني و ،گذشته

 Zali and Pour( و بلندمدت پاسخگو نخواهد بود

Sohrab,2017, in Persian .(يي حركت عامل اصلي پويا

هاي اقتصادي،  زندگي شهري و تداوم بخش كليه فعاليت

نقل و  حمل و  اجتماعي، فرهنگي در سطح شهرها است. 

هاي مرتبط با آن هم به صورت مستقيم و هم به  زيرساخت

صورت واسطه بر توسعه كالبدي شهرها اثر گذار هستند. انجام 
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است  هاي اقتصادي، اجتماعي در شهر نيازمند انجام سفرفعاليت

(در مقايسه  و هنگامي كه ابعاد شهر بزرگ بوده و طول سفرها

زياد باشند سفر كننده زمان قابل  با شهرهاي كوچك، متوسط)

نقلي شهر سپري خواهد كرد  حمل و  ي را در شبكه  توجه

)Dantas et al.,2008, P 24.(  روند چهل سال اخير

زايش حاكي از اف ونقلي در سطح جهاني، هاي حمل فعاليت

اجتماعي  سطح وابستگي به خودرو و تغيير در سبك زندگي

اثرات  است كه به دنبال خود، افزايش حساسيت نسبت به

را  هاي آن در حوزه سالمت محيطي و همچنين بازتاب زيست

  توسعه پايدار .از سويي (Hine,2000)است به همراه داشته

  هاي به معناي رفع نيازهاي نسل حاضر بدون تضييع توانايي

شود. توسعه پايدار  هاي آينده براي رفع نيازهايشان بيان مينسل

معيار زيست محيطي، اجتماعي، اقتصادي و  4در برگيرنده 

 Babaei Murad et al,2016,P 22, in( استبنيادي 

Persian.( بين خوبي تعادل كه است ايتوسعه پايدار توسعه 

 واقعي جامعه محيطي هايويژگي و و اجزا اقتصادي ،اجتماعي

 تعيين براي موفق يها آينده نسل ظرفيت انداختن خطر به بدون

 ).García,2018( نيست پايدار يا است پايدار شهر يك اينكه

 توسعه پايدار با هدف كاهش اثرات نامطلوب حمل رويكرد

، يكي از رويكردهاي رايج زيست بر جامعه و محيط ونقلي

 بخش حمل يدار در. توسعه پاهستبراي رفع اين مشكالت 

و  نقل و سيستم حمل ، هماهنگ كردنياونقل به معن

، يهاي آن با در نظر گرفتن سه پيش فرض اقتصاد فعاليت

نقل پايدار به معناي  حمل و   .شود ي بيان ميو محيط ياجتماع

هاي حفظ و بهبود كيفيت زندگي انساني و تنوع فرصت

ها حدوديتاجتماعي براي تحرك و تردد بشر در چهارچوب م

همچنين به بهبود زندگي و هاي اكوسيستم جهاني است. و تنگنا

رفع نيازهاي حركتي انسان با تاكيد بر حفظ منابع طبيعي براي 

هاي آينده از طريق جايگزين كردن منابع تجديدپذير، حفظ نسل

و نگهداري از تنوع زيستي، كاهش انتشار كربن و حمايت از 

  نقل   حمل و  بحث دانش آگاهانه اقتصادي در 

 Babaei Murad et al,2016,P 22, in( نجامدياب

Persian .(ترين و ونقل يكي از اساسي حمل ،ديگر عبارتي به 

 رسيدن به شهرهاي براي تأثيرگذاري حال شاخص درعين

مقابل شهرهاي كنوني با وابستگي زياد  در و هستپذير  زيست

پياده  به شهر رسيدن به خودرو محوري منافع زيادي ازجمله

 هاي كاهش وابستگي به سوخت كاهش ترافيك وازدحام، محور،

ظ پوشش گياهي فتر، ح ايمن رهايفكمتر، س فسيلي، قيمت

 ,Goodarzi( دندار همراه را به بزرگراه سازي نياز به وعدم

Firoozi, Saeedi,2020, P 68-51, in Persian.( 

يدار تاكنون انجام نقل پا حمل و  تحقيقات متعددي در ارتباط با 

 سازي شبيه كد يك از در مقاله خود »لي و همكاران«است. شده

 براي باال مكاني و زماني وضوح با )LESبزرگ( گردابي

نقل  حمل و   بر )RSL( پايدار اليه سخت زير يك تأثير بررسي

اند. نتايج حاكي  استفاده نموده شهري خيابان شهري در مقياس

 تالطم جريان و بر پايدار بندي طبقه هعمد تأثير از آن است كه

 ظاهر خيابان سطح نزديكي در راكد اي منطقه خيابان داخل در

 نتيجه در. كند مي تضعيف حركت را عمودي انتقال و كند مي

 ها آالينده انتقال براي غالب مكانيسم پايدار، بندي طبقه تحت

 مسئول كه منظم،غير حركات به پرتاب از خيابان دره در

، هست پايدار هاي بندي طبقه در پايين بسيار پراكندگي دمانران

-Li,Britter, Norford.,2016, P 47( است كرده تغيير

در پروژه خود هفت اصل و شش  »گاريك و همكاران« ).59

  نقل پايدار عنوان ويژگي كليدي را به عنوان اصول حمل و

 تنظيماتي حمل ونقل شهري كنند. اصول بيانگر آن است كهمي

 و برداريبهره اجتماعي، ساخت، تعامل و تجارت براي را

 بايد براي اول درجه كند، كه درمي از شبكه فراهم نگهداري

 نقل حمل و   مردم جامعه باشد. همچنين مهندسي به خدمت

 اين كنند كهبيان مي را سيستم فردي اجزاي شهري فعلي فقط

 قادر كه ارآمدناك و تكه تكه گيري يك سيستم شكل به منجر امر

 اقتصادي و آرزوهاي محيطي اجتماعي، مشاركت انجام كافي به

 مدافع نيست. در نتيجه مهندسين حمل ونقل شهري جوامع ما

 يك عنوان به تاريخي حمل ونقل شهري درك به بازگشت

يعني  سكونت، قابل و امن جوامعي اساسي براي چارچوب

 طراحي اصلي رفتن واحد راه عمل و مقياس انساني كه جايي

و  پورراستهعزتي آ« .)Mcinelly et al.,2012قلمداد شود(

پژوهي به  هآيندبر  مبتنيدر مقاله خود با روش  »همكاران

افزايش حمايت دولت پردازند و  ي متعدد ميبررسي سناريوها

 عمومي و-يبخش خصوصي و همگرايي بخش دولت از

فاه وجه به ربر ت با تاكيد ونقل خصوصي در حوزه حمل

 الزمه دستيابي به حملت را كيفيت محيط زيس اجتماعي و

 ,Ezzati Arastehpour et al( كنندبيان ميونقل پايدار 

2018, in Persian در مقاله  »سلطاني و منشادي«). همچنين

  حمل و  هاي  ارزيابي پس از اجرا (اجراي سياستخود با روش 
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نظر معيار مديريت شهري شيراز از  هاي جاري سياست) نقل

  دهند و  مورد بررسي قرار مي نقل يكپارچه  حمل و  

سازي با محوريت توسعه  هاي يكپارچه بندي سياست اولويتبا 

پيشنهاداتي جهت تعديل وضعيت ونقل عمومي  حمل

). Soltani and Manshadi,2013, in Persianدهند( مي

   تحليلي - توصيفيدر مقاله خود با روش  »تنديسه و رضايي«

 QSPMبراي تجزيه و تحليل و ماتريس SWOTمدلا ب

راهبرد تهاجمي بر پايه ها با يك دبندي راهبر جهت الويت

به حل هاي موجود  نقاط قوت و استفاده از فرصت تقويت

 Tandiseh and Rezaei, 2013, inپردازد(مسئله مي

Persian نقل  حمل و  ). همچنين در سطح جهان از جهت

هايي صورت گرفته است به عنوان ريزي مهپايدار طراحي و برنا

هاي ويژه كه ميان مسير كامل شهر نيويورك  مثال؛خيابان

 كه همگي به پياده ها و عابرانرونقليه، پياده وسايل دوچرخه،

كرده و با تجهيز  برقرار ارتباط يكديگر با منسجم صورت

داشتن آنها  نگه ايمن نمودن سيستم به تجهيزات الزمه سبب

نقلي اين اطمينان همچنين با وجود تنوع حمل و ود.شمي

استفاده  تواننقلي مي حمل و  گونه  نوع هر از كه شودمي حاصل

 پايدار طرح اي را با هدف اتصال سهبوستون اخيرا برنامه د.نمو

را در  هستهوشمند  و سبز ، حالته يكديگر كه شامل چند به

 افراد ،پياده رانشامل عاب حالته چند نظر گرفته است.مولفه

   ونقل حمل كاربران ، سواران دوچرخه ، معلوليت داراي

   است تالش موتوري، مولفه سبز،در نقليه وسايل و رانندگان

 شود. و مولفه سبز هايخيابان با ابتكاراتي سبب ارتقاء تا

  براي  هايهوشمند به هوشمند سازي شبكه شامل برنامه

 و موارد سفر يابي درشدن،مكانسوار و پياده  گذاري به اشتراك

ديگر اشاره دارد. كه خيابان براد در مركز شهر بوستون بخشي 

در طي  ).Fambro,2013,p 24-26(هستاز برنامه فوق 

هاي گذشته نرخ سفر در تهران رو به افزايش بوده است و  سال

اين امر باعث افزايش آلودگي محيط زيست و در نتيجه كاهش 

ستارخان  است. محور تي شهروندان شدهضريب ايمني و سالم

هاي ترافيكي و  وجود گره دليل به تهران 2واقع در منطقه 

خطوط  مترو توحيد و شادمان،ي ها ايستگاه رفتاري متعدد مانند

 آزادي و نزديكي و همجواري با محور )،BRT(اتوبوس تندرو

هاي  ترين شريان ترين و حياتي يكي از اصلي چمران بزرگراه

 در ترافيك و حركت ران است كه اين امر باعث كنديشهر ته

 وجود عدم چون مشكالتي همچنين  عمدهاست.  شده محله

 سطح مناسب، هاي زيرساخت و تجهيزات و يكپارچه عرض

 در مناسب پياده حركت نحوه و تداوم عدم نامطلوب، سرويس

با توجه به عدم طراحي شهري  و شهري منظر شبانه، ساعات

اي در زمينه وز مشكالت و معظالت عديدهمناسب سبب بر

حمل ونقل، زيست محيطي، اجتماعي در سطح منطقه شده 

نقل درون  حمل و  است. اين مقاله با هدف بازطراحي شبكه 

باز طراحي شبكه «شهري با رويكرد پايدار و سوال اصلي آيا 

نقل درون شهري با رويكرد پايدار سبب بهبود عملكرد  حمل و  

با استفاده از روش » ي محورهاي شهري خواهد شد؟كيفي و كم

به باز طراحي   AHP بندي سناريوها باالويتتحليل سوات و 

  محور ستارخان پرداخته است.

  پيشينه تحقيق -2
 يا ديگر، جايي به جايي از چيزي حمل به نقل حمل و   كلمه     

 حركت واقع در. شود كردن در نظر گرفته مي حمل عمل همان

 نقل حمل و   ديگر جايي به جايي از كاالها و مردم جايي ابهج يا

 Hassanpour and Minaei,2020, P( شود مي گفته

66,in Persian.( ونقل ارتباط تنگاتنگي با توسعه  حمل

اي كه آثار محيط زيستي آن شامل آلودگي  گونه پايدار دارد به

مني هوا و مصرف انرژي، آثار اجتماعي آن شامل دسترسي و اي

). Joumard,2010(اي و اقتصادي به همراه دارد و آثار هزينه

نقل پايدار شهري سيستمي است كه انتشار  حمل و  سيستم 

اي را به ميزان توانايي جذب منطقه، محدود  گازهاي گلخانه

كند و عناصر  كند؛ از منابع انرژي تجديدپذير استفاده مي مي

زمين را به حداقل كند؛ مصرف  سازنده ي آن را بازيافت مي

رساند ؛ دسترسي برابر براي مردم و كاالهاي آنها فراهم  مي

كند، براي دستيابي به سالمت و كيفيت مطلوب زندگي براي  مي

  كند؛ از نظر مالي در استطاعت است،  ها تالش مي ي نسل همه

كند و از اقتصادي پويا حمايت  با حداكثر كارآمدي عمل مي

) و Khazaei,2018,P 424-436,in Persianد(كن مي

ايداري بر مدلي متعادل داللت دارد و تصور آن بر اين است پ

كند تا سيستم  تواند مفيد باشد و تالش مي كه هر حالتي مي

نقل متعادلي را خلق كند كه از هر حالتي كه بهترين  حمل و  

نقل مستلزم  حمل و  پيشرفت  ،مزايا را دارد، استفاده كند. بنابراين

ترين نقل است نه فقط جديد حمل و  هاي  د همه حالتبهبو

 كميته« نظر ). ازLitman and Burwell,2006,P 333(آن

 در معتبر تحقيقاتي مؤسسه يك به عنوان» تحقيقات حمل ونقل

  كه  كند مي تعريف گونه اين را پايداري حمل ونقل، زمينه

اجتماعي،  هايسيستم ميان تعامل چگونگي پايداري در
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 خود كمبودهاي ماهوي و ها مزيت اساسبر محيطي و ادياقتص

. شود مي داده عملكردي توضيح - فضايي مختلف هايمقياس در

)TRB,1997(.  جهان است شهرهاي معتقد» بنيستر«همچنين 

 جمعيت باالي فشرده، تراكم شكل از برخورداري دليل به سوم

 سيلپتان داراي خودكفا هاي سكونتي محله داشتن و فعاليت و

 هستند شهري پايدار به توسعه دستيابي براي الزم

)Banister,2005,P 205 تعاريف گوناگوني در خصوص .(

 از تعريف ترين نقل پايدار صورت گرفته است كه جامع حمل و  

 ارائه» كانادا پايدار حمل ونقل مركز«توسط  پايدار حمل ونقل

 كه در است سيستمي پايدار حمل ونقل« است كه گرديده

 ترافيك ايمني، تراكم نقليه، وسايل هايآالينده سوخت، مصرف

 چند اجتماعي به صورت و اقتصادي اهداف به دستيابي و

 تأمين كننده اين موارد تمامي در و نمايد مي عمل سطحي

 تأمين در را آيندگان بدون اينكه بوده آينده در پايداري اهداف

 ;Litman,2009( »خطر بيندازد به مايحتاجشان

Haghshenas and Vaziri,2012,P 115-121 .(

 از نظر پايدار نقل حمل و مورد در موجود تعاريف متأسفانه

 و خروجي توصيفي موارد بيشتر در و بوده متفاوت مفهومي

   دستيابي براي، لذا فرآيندگرا و تحليلي تا هستند، محور

 بايستي پايدار، حمل ونقل تعريف بيشتر در عملگرايي به

 سيستم مختلف عناصر كردن كمي بيشتري روي ايه بررسي

حمل  نيازهاي ،به عبارت ديگر. گيرد صورت پايدار حمل ونقل

 شود و آمار شناسايي شهروندان، روزانه تمايالت و ونقلي مردم

 حمل هاي  سيستم مورد مصرف كه منابعي آتي و و فعلي وضع

 ,Zuidgeest(آوري گردد به درستي جمع گيرند مي قرار ونقل

Witbreuk, van Maarseveen,2000, P 8-27 .(  

 سيستمي ونقل حمل بخش در پايدار توسعه ديگر عبارتي به

 و كاال انسان، جابجايي تقاضاي به پاسخ ضمن كه؛ است

 امنيت، ايمني، پذيري، دسترس هاي ويژگي داراي اطالعات،

 بودن استطاعت قابل و زيست محيط با سازگاري

 Behzadfar and Golrizan,2008,P 22-16,in(باشد

Persian.( حمل ونقل  شبكه خياباني از جمله مزاياي)پايدار

 تجارت، براي .آهنربايي1پايدار) در سطح جهاني مواردي چون:

 در بتوانند بايد مردم . همه2اقتصادي،  و مشاغل سبك، صنعت

 منطقه در يك كارآمد و با وقار مطمئن، اي با شيوه خود جامعه

 احترام شبكه به پايدار خياباني شبكه يك .3كنند.  سفر

  كند  مي تقويت را آن و كند مي محافظت آن از گذارد، مي

  شود. يا به طور كلي با طبيعت و سيستم اكولوژيكي ادغام مي

 افراد بردن براي لذت عمدتا شهري هايمكان ترين ارزش . با4

.شبكه خياباني پايدار 5پياده با ظرافت بايد طراحي شود. 

 و كندمي فراهم را خوانا و آسان حركت پذير، انعطاف حركت

 تبديل عمومي نقلو حمل مالقات به نقاط تا كندمي كمك

 Mcinelly et( ارزشمند و جذاب مدني هايشوند يعني مكان

al.,2012.(  

  نقل شهري حمل و  هاي  نظريه .1جدول

دوره 

 زماني 

  مهمترين اقدامات و پيشنهادات مرتبط  اصليايده/تاليف   عنوان/شرح نظريه  نظريه پرداز

از 

پيدايش 

شهرها 

  1900تا

 ،ماتا سوريااي

  »واردها ابنزر

 نقل حمل و  .1

 غير شهري

 موتوري

حمل    شروع .2

 درون ريلي نقل و

 شهري

 گسترش و .توليد3

 از استفاده

 شخصي خودروي

 خطي .شهر4

  شهر .باغ5

 درشهرها پياده جابجايي

 راه و طاري قها ايستگاه تبديل

 و ترافيكي مهم مراكز به آهن

 شهرتبديل ورودي يها دروازه

 جابجايي وسيله يك از خودرو

 كليه-عمومي به شخصي

 از ناشي مشكالت شهرسازي

 اتصال -ترافيك هستند مشكالت

 نقليه وسيله توسطها  شهر باغ

 اطراف در متمركز السير سريع

  تربزرگ شهر يك

 شهرهاي درها)  رابه(ا شد و آمد قوانين اولين وضع

 عابر مقياس با متناسب شهري گذرهاي ابعاد-رومي

 مراكز بازار و آهنراه يها ايستگاه بين ارتباط-پياده

 صنعت تمركز سبب ريلي مسيرهاي وجود-شهر قديمي

 سبب خودرو از استفاده رواج-شهرها در جمعيت و

 حومه گسترش-هاخيابان و شهرها ساختار در تغيير

   شخصي خودروي فزاينده كاربرد راث در نشيني

 خطوط اطراف در شهرها توسعه ساماندهي-شهرها در

 در سهولت و جابجايي حداقل-عمومي نقل حمل و   ريلي

 هايفناوري از استفاده-شهرها ساكنان براي دسترسي

 اجتناب عامل شهر باغ ايده-شهري نقل حمل و   در جديد

  شهرها  اتصال باغ -كار محل به روزانه سفرهاي از

  عمومي نقل حمل و   يكديگر با نظام به
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1900-

2000  

 انارد، اوژن«

 لوكوربوزيه،

 وارنر، باس سام

 تانگه، كنزو

 بيوكنن، كالين

 سرت، لوييس

 بنينگر، 10 گروه

 بوئر، دي نيك

 كالتروپ پيتر

 بوتيچا، ،شلي

 مشاركت سازمان

 و اقتصادي

 ،)OECD(توسعه

 -پلدون استفان

  »دوآني آندراس

 غير هايطعتقا

 همسطح

 درخشان شهر

 نقل حمل و  

 توسعه همگاني

 )DOT(مدار

 يك فضايي ساختار

 بزرگ شهر

 هايپهنه طرح

 رويكرد با محيطي

 ترافيكي

 خودرو نقل حمل و  

 مدار

 شهرسازي اصول

 )PIU(هوشمند

 يا وونرف الگوي

 ترافيك سازي آرام      

)Traffic-

Calming( 

 به وابسته توسعه

 نقل حمل و  

 )TRD(همگاني

 نقل حمل و  

 )SD(پايدار

 رشد

  )SG(هوشمند

 مشكالت حل و دگرگوني

 مسائل بر تكيه با بزرگ شهرهاي

 آزاد و سازي بلدمرتبه-ترافيكي

 فضاي براي همكف سطح كردن

 و سواره شد و آمد انواع و سبز

 عمومي نقل حمل و   ايجاد-پياده

 عمدتاَ( خصوصي بخش توسط

 امريكايي) شهرهاي در

 فضايي ساختار هماهنگي زومل

 هايسامانه گسترش با شهر

 پاركينگ گزارش-نوين ارتباطي

 )1953( خودروها

 در ترافيك گزارش

 شخصي خودروي-)1963(شهرها

 شهرها ترابري مطلق حاكم

 و هااتوبان توسعه و ساخت

-شهري درون متعدد يها بزرگراه

ها و منسجم سازي  هدايت طرح

 هاي شهريريزي برنامه

 و پياده ميان همسازي ادايج

 واحد يها خيابان در خودرو

 اطراف در توسعه-  همسايگي

 عمومي نقل حمل و   يها ايستگاه

 برگشت كسب حداكثر جهت در

 سالمت كه نقلي حمل و  -اقتصادي

 مخاطره به را زيستي و عمومي

 منابع از كاهش استفاده و نيندازد

 تجديدپذير غير و تجديدپذير

 نقل حمل و   ايبرمبن توسعه-شود

 زيست تاثيرات و انبوه عمومي

 محدود محيطي

  پايدار توسعه مفهوم از برگرفته-

 زيرزميني راهروهاي با فلكه و طبقه دو هاي تقاطع طرح

 عابرين براي ييها پله و روگذر با هاييتقاطع طرح-پياده

 يها خيابان از استفاده با ترافيك انواع تفكيك-ها پياده

   توجه و زيرزميني آهن راه هايستگا-طبقه چند

 به نقل حمل و   شبكه از استفاده-هوايي يها تاكسي به

   شهر اداري مركز طراحي-معابر تفكيك و خيابان جاي

 بازشناخت لزوم-پياده و سواره حركت كامل جدايي با

 كليت يك عنوان به بناها معماري و آمد و رفت سامانه

-نوين  نقل  حمل و   يها ويژگي به توجه با ارگانيك

 پياده و سواره تردد جداسازي ضرورت و ترافيك مارپيچ

 نقل حمل و   از استفاده افزايش ضرورت-شهرها در

   آسان دسترسي و اطمينان قابليت كيفيت،-همگاني

 نقل حمل و   از استفاده كاهش- همگاني نقل حمل و   به

 معدود هايسامانه- ريلي هايسامانه توقف و عمومي

 حمل و   هاي سامانه-خودروها تابع عمومي لنق  حمل و  

-حركت مناسب يها گونه بين تعادل و پيوسته بهم نقل 

 يها گره اطراف در پياده پرتراكم شهري يها دهكده

 تراكم با كوچك شهري هايگروه- انبوه نقل حمل و  

 حداكثر-پياده دسترسي و عمومي تسهيالت متوسط،

 هايخودرو و 15-12 معمولي خودروهاي سرعت

 و هابچه بازي محل-ساعت در كيلومتر 25 اضطراري

 هايمحدوده ايجاد-خيابان سطح تمامي در پياده مسير

-عمومي نقل حمل و   هايايستگاه اطراف در مدار خودرو

 در) مختلط نه( اداري-تجاري هايكاربري ساخت

 پايدار يها جنبه-عمومي نقل حمل و   هايايستگاه اطراف

 روي، پياده     پيمايي،هم عمومي، لنق حمل و   شامل

 و الكتريكي خودروهاي فناوري سواري، دوچرخه

 ساير و شخصي سريع عمومي نقل وحمل  سوز، دوگانه

 زمين مختلط،طراحي كاربري-سبز نقل حمل و   انواع

 ايجاد -سكونتي يها انتخاب ايجاد فشرده، ساختماني

 اتاجتماع سمت به توسعه هدايت-مدار پياده محالت

  تصميمات در ذينفعان مشاركت تشويق موجود،

2000-

2010  

 -برنيك مايكل«

 »سرورو  رابرت

-كالتروپ پيتر«

- ديتمار نكها 

  »اوهلند گلوريا

 حمل و   دهكده

 Transit(نقلي 

Villages( 

 نقل حمل و   توسعه

 همگاني

  )TOD(مدار

 قرن نقلي حمل و   هايدهكده

21)1996( 

 شهري، طراحي اصول تركيب-

 ايجاد با اقتصاد و نقل حمل و  

 ايجاد- فشرده اجتماعي

 قابليت با فشرده اجتماعات

 اطراف در متمركز روي پياده    

  باال كيفيت با ريلي يها سامانه

 ريلي هايسامانه و نوشهرسازي رويكرد دو اتصال نقطه

 از متري 500 فاصله گانه 4 اصول-آمريكا در جديد

 پايانه ايستگاه، مركزيت ونپيرام عمومي پايانه،فضاهاي

 گردهمايي در عمده نقشي داراي اطراف عمومي فضاهاي

 برجسته مشخصه ريلي يها پايانه-مراسم برگزاري و

حمل    يها سامانه-پياده عابران تقدم حداكثر با شهر مركز

-..)و تراموا دستي، يها چرخ( كننده جمع حمايتي نقل و

 حلقه در شده مديريت و يافته كاهش پاركينگ فضاهاي

  هاپايانه اطراف پياده
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  نقل پايدار حمل و  هاي  شاخص

 برآورده را مردم نيازهاي كه است ايتوسعه پايدار توسعه 

 هاينسل توانايي انداختن خطر به بدون حاضر حال كند در مي  

 كليدي مفهوم دو شامل اين .كنند برآورده را خود آينده نيازهاي

 جهان، فقراي اساسي نيازهاي ويژه در به ،»نيازها « مفهوم: است

 يها محدوديت ايده و شود داده بايد سواري از اولويت بيش كه

 در اجتماعي سازمان و فناوري وضعيت شده توسط اعمال

 آينده. اين و حال نيازهاي برآوردن براي زيست توانايي محيط

  : كند: توسعه مي   برجسته را پايدار اساسي مولفه سه تعريف

با  ديدار براي اجتماعي ويژه ارزش. 2 اقتصادي، رشد. 1

 براي توانايي زيست محيط از حفاظت. 3 و امروز نسل نيازهاي

 رشد( پايدار توسعه مفهوم .آينده و امروز نسل نيازهاي برآوردن

 اين). زيست محيط از حفاظت و )اجتماعي برابري ،اقتصادي

 مشخص پايداري معد علل شناسايي باشد براي بيشتر بايد ابعاد

 ارائه را پايداري فرعي همكاران اهداف و الوتسو. است شده

 عنوان به اقتصادي كند بعد مي   مشخص كه) 2004( دهد مي

 موجودي حال عين كه در حالي در درآمد جريان حداكثر مفهوم

 بعد مزايا اين .كنيد حفظ را خود بازدهي سرمايه يا دارايي

 ثبات و ملي است برابري لينس بين و درون شامل اجتماعي

 غيردولتي يك كه ،طبيعي فرهنگي گام و اجتماعي يها سيستم

 حركت در هاسازمان به كه) NGO( است سازمان المللي بين

 جامعه يك در. كندمي به سمت پايداري كمك استراتژيك

 شرط چهار.شود استفاده اساسي بايد اصل چهار از پايدار

 اين بعد. دهد مي پوشش را دارپاي توسعه بعد سه كه سيستم

 كه سيستم توسط شرايط بيشتر زيست محيط از حفاظت كلي

   يعني: كند.پايداري مي   توصيف را زيست محيط عدم علل

   زمين، پوسته از شده استخراج جو مواد در غلظت افزايش. 1

. طبيعت فيزيكي تخريب .3 و جامعه، شده توسط توليد مواد .2

 اقتصادي و اجتماعي بعد ،انسان آن ايتقاض با سيستم وضعيت

   برآورده جهان سراسر در كه نيازها دهد مي پوشش را

نقل هاي حمل وشاخص براي دستيابي به اصول و سازد.مي

هاي توسعه پايدار ابتدا بايد مفاهيم كليدي، اصول و شاخص

 ،مفاهيم كليدي توسعه پايدار پايدار را مورد بررسي قرار دهيم.

هاي نسل كنوني كه در برگيرنده اصول توسعه پايدار يازرفع ن .1

(ارزش ويژه بين نسلي، حقوق  الف. برابري اجتماعي شامل:

  ها) كه بين نسلي و ثبات اجتماعي و فرهنگي سيستم

نقل پايدار شامل: شاخص   حمل و  هاي مرتبطش با شاخص

 كند، امن وايمن)(توليد سر و صدا را محدود مي سالمتي انسان

رشد  (دسترسي و كيفيت محيط شهري)، ب. و شاخص انصاف

هايي اين مزايا را از (حداكثر درآمد در حالي كه دارايي اقتصادي

نقل پايدار شامل:  حمل و  هاي مرتبطش با بين ببريد) كه شاخص

نقل مقرون به صرفه از (دسترسي، حمل و اقتصاد رقابتي

هاي آينده نياز نسل. توانايي حفظ و رفع 2ها)،اشخاص و كاال

 كه شامل اصول توسعه پايدار: ج.حفاظت از محيط زيست

(بدون افزايش سيستماتيك غلظ مواد از پوسته زمين، بدون 

 افزايش سيستماتيك در غلظت مواد توليده شده توسط جامعه،

  بدون سيستماتيك فيزيكي رسوايي طبيعت) كه 

سالمت نقل پايدار شامل:  حمل و  هاي مرتبطش با شاخص

ضايعات را محدود  كند،ها را محدود مي(انتشار گاز اكوسيستم

كند و استفاده از زمين را استفاده از منابع را محدود مي كند،مي

 ,Behrends,Lindholm ( كند)محدود مي

Woxenius,2008, P 4-8.( همكاري و توسعه سازمان 

 به نسبت را متفاوت رويكرد دو »OECD,1996«اقتصادي

 عمدتاَ كه ساالر فن رويكرد  .كند مي تشريح پايدار ونقل حمل

 دوم دهد و رويكرد مي مانور خودرو يپرها نام  به محوري حول

 خودرو به وابستگي كاهش نتيجه در و فعاليت كاهش مبناي بر

 خودرو از استفاده تمايل كاهش دنبال به نگرش اين. است

 از فادهاست ضرورت كاهش يا و ديگر يها گزينه به نسبت

 يها زيرساخت بهبود طريق از تواند مي هدف اين. است خودرو

 كاربري الگوي اصالح سفر، ديگر  هاي روش مربوطه،ارتقاي

 شهروندان زندگي سبك و ها عادت اصالح بر تأكيد و زمين

 رويكرد توان مي ترتيب به را رويكرد دو اين. شود حاصل

 Litman and Burwell,2006,pنهاد( نام جامع و گرا تقليل

 يك ،»وينيپينگ« دانشگاه مركز تعريف به . بنا)331-347

 از برخوردار كه است سيستمي حمل ونقل پايدار سيستم

  :باشد زير صفات

صورت  به را جوامع و افراد اصلي نيازهاي به دسترسي امكان- 

نسلي  درون و نسلي بين عدالت رعايت عين در سالم و ايمن

  .نمايد فراهم

عمل  كارآمدي نحو به بوده، استطاعت قابل پايدار حمل ونقل- 

فراهم  را جابجايي مختلف هاي روش انتخاب امكان كند، مي

ضايعات  و ها آلودگي و كند مي حمايت پويا اقتصاد از و كرده

و  تجديدناپذير منابع مصرف دهد، مي كاهش را غير بازيافتي
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ابع من مصرف و رسانده حداقل به را زمين ثروت از استفاده

 و بازيابي را آن هاي مؤلفه و كند مي محدود را تجديدپذير

 كشورهاي از بسياري در اما .)CST, 2005كند( بازيافت مي

 هاي نگراني از فراتر اقتصادي از رشد نگراني درحال توسعه،

 پيامدهاي لحاظ همين به و است محيطي مطرح و اجتماعي

 ه طوركليب. گيرد مي قرار توجه مورد اقتصادي كمتر رشد

 آثار بهبود جهت در شهري پايدار هاي حمل ونقل سياست

دو  در و بوده حمل ونقل اجتماعي اقتصادي، محيط زيستي،

قبل  نقل حمل و مديريت و زمين كاربري مديريت بخش

 و شهري ايمنطقه ملي، سطوح در ها سياست. هستند تفكيك

 سري يك مثبت، آثار بر عالوه ها سياست از برخي. است بوده

 با دارند مردم دوست كلي حالت در. دارند هم منفي تبعات

 دهند انجام خودروهاي شخصي با راحت سفرهاي كامل آزادي

 كاربري. داد تغيير را مردم توان عادت مي ها كنترل گذاشتن با اما

 حمل ونقل ريزي برنامه از جلوتر يك مرحله حقيقت در زمين

 از حقيقت در شود يم مشاهده حمل ونقل مشكالتي در و است

 Mascarenhas et al.,2010(شود مي ناشي ها نقش كاربري

P 646-656; World Bank, 2014- .( همانگونه كه

حمل   هاي سيستم يها هاي زمين بر ويژگيتغييرات در كاربري

هاي قرارگيري سيستم نقل تاثير ميگذارد، تغييرات در نحوه و

هاي اقتصادي فعاليت نقل نيز بر محالت مسكوني و حمل و  

 كاربري زمين عمدتاً تاثير گذار است. وقتي در يك منطقه

مقايسه با ساير  ي خدماتي درها مسكوني باشد، و فعاليت

ميزان استفاده از  هاي اقتصادي، برتري نسبي داشته باشد،فعاليت

اهميت شبكه ارتباطي در  .يابدنقل همگاني افزايش مي حمل و  

توان آن را منفك از ي است كه نميطراحي شهري به نحو

هاي ساكنان يك شهر اعم از يكديگر دانست زيرا كليه فعاليت

اداري و... بستگي كامل به  فرهنگي، هاي بازرگاني،فعاليت

 Hassanpour and( شبكه ارتباطي شهر دارد

Minaei,2020,P 66,in Persian( 

ور نظريه پردازان و متخصصين خارجي و داخلي حوزه مذك  

نقل پايدار بيان هاي متعددي را در جهت حمل وشاخص

نقل پايدار از : حمل و پردازيماند كه به برخي از آنها مينموده

 5 كه تشكيل شده از. است شده تهيه ايشاخصه 55 ايمجموعه

 ،محيطي زيست ،اجتماعي ،اقتصادي يعني( پايداري ابعاد مورد

 اجزاي همه قلب در نقل و حمل   كه )سازماني و عملياتي/فني

نقل و شدت، .بعد اقتصادي: تقاضاي حمل و1است. پايداري

بعد اجتماعي:  .2ساخت، نقل و قيمت، زير هاي حمل وهزينه

دسترسي و تحرك، ريسك و ايمني، آثار بهداشتي، توان مالي، 

وري نقل، بهره حمل و  بعد زيست محيطي: انشارات  .3استخدام. 

محيطي و منابع، خطرات زيست محيطي و انرژي، تاثيرات 

بعد فني و  .4نقل.  حمل و  خسارات منابع تجديدپذير، زباله در 

بعد سازماني: اقدامات براي بهبود  .5عملياتي:وضعيت فناوري. 

(استفاده از ارزيابي  نقل پايدار، سازماني توسعه حمل و  

حمل   استراتژيك محيط زيست در بخش 

ليتمن و « ،) .(Dobranskyte et al.,2009, P15)نقل و

ايمني، سالمت و تناسب اندام، زيست  .بعد اجتماعي:1 :»برول

 غير رانندگان، -انصاف، عدالت -پذيري جامعه، عدالت

نقل غير سواره، مشاركت  حمل و  ريزي معلوالن، برنامه - عدالت

.بعد زيست محيطي:گازهاي تغيير دهنده آب و 2شهروند. 

ي ديگر هوا، آلودگي صوتي، آلودگي آب، هاهواي، آلودگي

. بعد 3تاثيرات بر كاربري زمين، حفظ زيستگاه، كارايي منابع. 

تركيب -آمد روزانه، دسترسي ورفت - اقتصادي: دسترسي

  نقل،  حمل و  رشد هوشمند، تنوع -كاربري زمين، دسترسي

در استطاعت بودن، هزينه تاسيسات، كارآمدي باربري و 

-Litman and Burwell,2006,p 331(ريزي( برنامه

هاي بر اساس يافته »سعيده زرآبادي و همكاران«.)347

بندي مطالعات عالوه بر سه شاخص مذكور شان و جمعپژوهش

  نقل پايدار را بيان  حمل و  عنوان شده بعد ديگري از ابعاد 

 بعد زيست محيطي: كاهش .1 :استدارند كه به شرح زير مي

   از منابع، استفاده فسيلي، كارايي هايسوخت از استفاده

آب،  آلودگي هوا، كاهش آلودگي پاك، كاهش هايانرژي

 صوتي، كاهش آلودگي خاك، كاهش آلودگي كاهش

  زمين. كاربري اي و تاثيرجاده پسماندهاي

جاني، ايمني،  خسارات و مصدومين كاهش بعد اجتماعي: .2 

 تحركات اجتماعي، افزايش همبستگي و تعامالت افزايش

- سني رده- ها جنسيت بين( دسترسي، عدالت در انسان، سهولت

  زندگي.  و كيفيت شهري، امنيت ترافيك كاهش ،)معلولين

 گذاري جايي، سرمايهجابه و سفر هزينه بعد اقتصادي:كاهش .3

 نيروي بازدهي و كارايي سفر، افزايش زمان اشتغال، كاهش و

مقصد،  و مبدا فاصله كردن جايي، كم جابه باالي كار، ظرفيت

- بعدكالبدي .4استهالك.  هزينه كاهش و نقليه وسيله در تنوع

 مراكز به خدماتي، دسترسي مراكز به دسترسي عملكردي:

 مناطق به توليدي، دسترسي مواد و كاال آسان جايي خريد، جابه
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 زمين، ساختار شهري، قيمت منطقه كاربري با تراكم، تناسب پر

 Saeedeh Zarabadi etزندگي( و كيفيت شهري توسعه و

al,2018,P 6,in Persian .(  

  روش تحقيق-3

تجزيه و تحليل محيط بيروني  ،ريزي راهبردي به دنبال برنامه   

كردن منابع، موفقيت انتخاب راهبردهاي مناسب و  و مشخص

كردن هركدام از واحدها و  اجراي راهبردها همراه با يكپارچه

ريزي راهبردي و در نهايت  نامههاي مورد نظر بر زيرمجموعه

. ارزيابي از طريق كنترل نتايج در درازمدت، را افزايش دهد

هاي پركاربرد براي تعيين استفاده از تحليل سوات يكي از روش

ه سناريو به باز يكه در ادامه آن با ارا هستوضعيت سيستم 

طراحي محور ستارخان پرداخته شده است. روش پژوهش 

ت اين تحقيق، اعالوده و براي گردآوري اطتحليلي ب- توصيفي

اي و اسنادي، روش مشاهده مستقيم و  هاي كتابخانه از روش

هاي ميداني و پيمايشي، مصاحبه با كارشناسان و نخبگان  روش

ه شهري و تهيه پرسشنامه در قالب روش دلفي استفاده شد

. سپس اقدام به تنظيم جدول نقاط قوت، ضعف، است

آوري پرسشنامه  در فرآيند جمعشده و ا ها و تهديده فرصت

كارشناسان مرتبط با  ؛ختلفم دلفي، جامعه نمونه در دو سطح

پرسشنامه و جامعه متخصصين  15در قالب  نقلحمل و

  . است  هبندي شد پرسشنامه، تقسيم 10دانشگاهي در قالب 

در اين قسمت از تكنيك گلوله برفي براي تعيين حجم نمونه 

از انتخاب جامعه نمونه، ماتريس ارزيابي استفاده شد. پس 

تشكيل داده  )EFE( عوامل خارجي و )IFE( عوامل داخلي

گيري  شد و به منظور تعيين ضريب هريك از عوامل و تصميم

و پايين از نظرات گروه ال پيرامون عوامل راهبردي با اهميت با

ها براي اخذ نمره  دلفي استفاده شد، تا نتايج حاصل از ماتريس

حمل   دهندة نوع وضعيت  هايي به كار گرفته شود. نتايج نشانن

  نسبت به عوامل داخلي و خارجي است.  نقل محدوده و

و ارزيابي تطبيقي  SWTO در مرحلة بعد، از طريق ماتريس

 WT و  ST ،WO ،STقالب تدوين راهبردها دراقدام به 

باز طراحي محور براي  هاي اصليراهبرد كرده و سپس

  ه است.استخراج شد ستارخان

  
  عوامل كليدي تحقيق .1شكل

  محدوده قلمرو پژوهش-4
    

 از و 10 منطقه با جنوب از تهران 2 منطقه در واقع توحيد محله  

 و شمال از شهرآرا هاي محله با همچنين و 6   منطقه با شرق

 جنوب از شمالي سلسبيل محله ،)2منطقه( غرب از شادمهر

) 6  منطقه( شرق از شريعتي غربي، شاورزك نصرت، و) 10منطقه(

توحيد تا سه  ميدانحد فاصله ستارخان  محور.هست همجوار

متر 36كيلومتر و عرض  1,3داراي طولي در حدود راه شادمهر 

)bahesab.ir, On Acsee 15August,2021(  و شيب

دو محله (توحيد و شهر آرا) عبور  ،كه از ميان است درصد 1,7

آرا  شهر محله با از شمال و توحيد با محله بكند و از جنو مي

از لحاظ و  هستهمجوار  6   منطقهچمران و  و شرق با اتوبان

شرياني درجه دو اصلي قرار در دسته  ،طبقه بندي شبكه معابر

هاي  فعاليت متشكل از اين محور هاي كاربري عمده .گيرد مي

رسي براز لحاظ بوده و  با جذب جمعيتي اي منطقه فرا تجاري

ها  وضعيت سازگاري و عدم سازگاري كاربري و فعاليت

   .استوضعيتي نسبتا سازگار را دارا 
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  محدوده مورد پژوهش .2 شكل

  ها تجزيه و تحليل داده-4

، هازم است براي تدوين راهبردالريزي راهبردي  در برنامه   

ريزي راهبردي در  همة عوامل به مثابه بخشي از روند برنامه

. در نظر گرفته شوند SWOT روش تجزيه و تحليل چارچوب

 است تجزيه و ريزي برنامه فنون رينت مناسب از يكي اين روش

 مورد عملكردها، تحليل براي ابزاري نوين عنوان به امروزه كه

 گيرد مي قرار هااستراتژي و ارزيابان طراحان ياستفاده

)Nilsson, 2004.(  ناريو به ريزي س استفاده از برنامههمچنين

منظور ارزيابي راهبردها، به منزله يكي از كاربردهاي مهم اين 

  براي روشي  عنوان . سناريوها ابتدا بههستروش مطرح 

  بيني اموري مطرح شدند كه هركسي  ريزي بدون پيشبرنامه

اولين كسي بود » كانهرمان«هستند. بيني پيش داند غيرقابلمي

صورت تخصصي  در اين مورد بهميالدي  50در دهه  كه 

ميالدي براي افق سال  60نظرياتي را در دهه انديشيده است و 

 Zali and Pour( گذاري كردميالدي پايه 2000

Sohrab,2017.P 6,in Persian(.ريزي بر واقع برنامه در

گيري از آن ريشه در ظهور پايه سناريو، روشي است كه بهره

ي دارد كه وجه غالب آن در ميالد 60تفكر سيستمي در دهه 

 Reilly and( هاي امنيتي و راهبردي بوده استتحليل

Willenbockel,2010,P 3049-3063( .حاضر  وهشپژ

. در بخش اول به بررسي وضع هستشامل سه بخش اصلي 

پايدار  نقل حمل و  موجود و شناسايي عوامل كليدي مؤثر بر 

ا استفاده از ب، پرداخته شد. در بخش دوم، محور ستارخان

   در بخش سومو تهيه گرديد تحليل سوات راهبردهاي نهايي 

  امتياز گرفته  با استفاده از سناريوهاي مطلوب و باورپذير

 .ه استگرديد به باز طراحي اقدام AHPبا روش

  گام اول: سنجش وضع موجود-1- 4

در مرحله اول به شناسايي عوامل دروني شامل نقاط قوت و   

يروني شامل نقاط فرصت و تهديد پرداخته ضعف و عوامل ب

 . شناسايي اين عوامل توسط نخبگان شهري و صاحباست هشد

برداشت و نقل  حمل و  مرتبط با  (روش دلفي) نظران دانشگاهي

هاي هدفمند انجام  ه است. در مصاحبهصورت گرفت ميداني

و  يكپارچه عرض شده، عمده مشكالت موجود شامل عدم

جنوبي،  ضلع رو پياده     در مناسب هاي تزيرساخ و تجهيزات

 تجهيزات شمالي، فقدان بخشي از ضلع در رو پياده مسير فقدان

 بخصوص در ضلع جنوبي، فقدان هاي خاص گروه استاندارد

سازي  آرام جهت در تجهيزات الزمه دوچرخه، فقدان ويژه مسير

 غير پاركينگ مطلوب، كمبود سرويس و ايمني،عدم سطح

 ساعات در مناسب پياده حركت نحوه و تداوم عدماي،  حاشيه

يكپارچه،  و مطلوب آسمان و خط شهري منظر شبانه، فقدان

 فرهنگي، هاي كاربري مكانيكي، كمبود هاي گذرگاه فقدان

  تفريحي بيان شده است. و آموزشي
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 محدوده جهت شناخت وضع موجود SWOTماتريس . 2جدول

  تهديد فرصت ضعف قوت

در  مناسب وجود شيب-

  محور

 تجاري هاي كاربري وجود-

  اي فرامنطقه

بين  سازگاري وجود-

  ها فعاليت و كاربري

  باير هاي وجود زمين-

 حركتي كريدورهاي وجود-

  متفاوت

   جزاير مياني وجود-

 هم غير گذرگاه دو وجود-

  سطح

  دوچرخه ايستگاه 3 وجود-

 گردش قوس شعاع وجود-

  مناسب

 عمومي نقل حمل و  وجود  -

  ناسبم

 نفوذپذيري ميزان وجود-

   معابر خوب

 اي حاشيه پاركينگ وجود-

   مجاز

 مناسب اندازي سايه وجود-

  مسير براي

  مناسب محصوريت وجود- 

هاي  عدم وجود كاربري-

  تفريحي و آموزشي فرهنگي،

عبور  كنترل عدم وجود حصار-

  مياني جزيره در مرور و

عدم وجود عرض يكپارچه -

 رو، تجهيزات وپياده

  هاي متناسبزيرساخت

 هاي عدم وجود گذرگاه-

  مكانيكي

 نحوه و تداوم عدم وجود-

  پياده حركت

 ويژه مسير عدم وجود-

 نقل حمل و  دوچرخه و سيستم 

  عمومي متنوع

عدم وجود محيط زيست  -

  پاك

عدم وجود تجهيزات و -

  هاي خاصهاي گروهزيرساخت

 لرزاننده در خطوط عدم وجود-

  زيسا آرام       جهت

 سرويس عدم وجود سطح-

  مطلوب

 غير كافي پاركينگ عدم وجود-

   اي حاشيه

 شهري عدم وجود منظر-

 و مطلوب آسمان مناسب و خط

 يكپارچه

 باير يها زمين از گيري امكان بهره-

هاي غير (پاركينگ توسعه طرح در

 هاي سوخت پاكجايگاه ،ايحاشيه

  و...)

 نمودن تجهيز امكان افزايش و-

 سيستم به سطح هم غير يها گذرگاه

  مكانيكي

  هارو پياده    امكان تعريض -

 امكان احداث مسيره ويژه دوچرخه-

عمومي  نقل حمل و  هاي و سيستم

  پاك

 حضور براي محور تجهيز امكان-

  مردمي هاي گروه همه

 هاي گذرگاه يا امكان ايجاد فلكه-

 ميدان در سطح هم غير سواره

   توحيد

  حورامكان تعريض پوسته م-

 هاي ايستگاه نمودن تجهيز امكان-

 هاي سيستم به عمومي نقل حمل و  

  پيشرفته

جمعيتي و در  جذب امكان افزايش-

 و اقتصادي درآمدهاي افزايش نتيجه

   شغلي

   شهري منظر ارتقاي امكان-

 براي مكث فضاهاي امكان ايجاد-

  مالت اجتماعياتع

 عابرين تصادفات بروز احتمال-

  سواره با پياده

 تصادفات بروز احتمال-

  سواره با سواران دوچرخه

 زيباشناختي بعد احتمال تنزل-

  محور

هاي احتمال افزايش آلودگي-

  زيست محيطي

 براي حوادث بروز احتمال-

  ي خاصها گروه

 سواره تصادفات بروز احتمال-

تجهيزات  جهت عدم به

  ترافيك سازي آرام

 سرويس سطح كاهش احتمال-

  F به

 رساني دماتخ كاهش احتمال -

  هاراهتر در پياده مناسب

 و كارايي كاهش احتمال-

 به سواره مسير شدن مسدود

بيش از  اي حاشيه     پارك  جهت

  ظرفيت

به  جمعيتي امكان افول جذب-

 و جهت عدم وجود منظر

 مناسب شهري سيماي

عمده  باال، اي با جذب جمعيتيمنطقههاي تجاري فرا  فعاليت
. همچنين دنشوشامل مير اين محدوده را هاي موجود دكاربري

 گردشگري، هاي فعاليت با هاي فاقدكاربرياين محدوده 
بررسي وضعيت سازگاري و از لحاظ  .هستتفريحي و تركيبي 

ضعيتي نسبتا سازگار را وها  عدم سازگاري كاربري و فعاليت
ها در طرح  گيري از آن قابليت بهرههاي باير با زميندارا بوده و 

معابر پياده محور  همچنينه قابل مشاهده است.عه محدودتوس
(عدم عرض  يكي در ضلع شمالي همسطح ها گذرگاهشامل دو 
) و ديگري در ضلع متر 30/5تا  20/3بين  يكپارچه،
و دو  متر)  40/5تا  10/1عدم عرض يكپارچه،بين جنوبي(

  عدم تجهيز  گذرگاه غير همسطح (پل هواي همراه با رمپ،
اي از فرسودگي در مكانيكي) كه ميزان قابل توجهبه سيستم 

- پياده تداوم و نحوه حركت پياده در مسيرو ها مشهود است.آن

در طول ساعات روزانه نسبتا خوب و در ساعات شبانه به  رو
ها در تمامي نقاط رودليل تراكم جمعيت باال و عرض كم پياده

ياده براي مسير به كندي و نامناسب بوده تا حدي كه افراد پ
  ادامه حركت در مسير وارد مسير سواره شده كه همين امر 

 حمل ناوگان عمده همچنينتواند سبب بروز حوادث شود.مي
 كه بوده شخصي موتوري نقليه وسايط شامل محور در نقلو

 توحيد مترو ايستگاه عمومي آن شامل يك نقل حمل و   سيستم
   خط يك محور، متري 500 دسترسي شعاع در
 6 تندرو، (توحيد) اتوبوس ايستگاه و تجريش)-جمهوري(

 با محور جنوب و شمال در ايمنطقه درون اتوبوس ايستگاه
دوچرخه و  ايستگاه سه متري و 500 دسترسي استاندارد شعاع
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 نقل حمل و   عدم جهت يك از كه است عدم رينگ دوچرخه
وسايط  در مصرفي سوخت و از جهتي ديگر متنوع عمومي
 هست فسيلي نوع وتوري شخصي و عمومي اتوبوس ازنقليه م

 آلودگي جمله از محيطي زيست هايآلودگي بروز سبب كه
در  سرويس سطح است. ميزان شده محدوده در... و هوا صوتي،

كه سبب بروز  هست F و Dتوحيد  ميدانمحور ستارخان و 
هاي زيست محيطي چون صوتي و شلوغي و آلودگي ترافيك،

 به ني پايين در محدوده شده است.همچنينهوا و سطح ايم
 18 و متوسط نفوذپذيري درصد 52 ترتيب نفوذپذيري به لحاظ
 نوع از محور عمومي پاركينگ عمده و است دارا را زياد درصد
 هست ايحاشيه غير داراي يك پاركينگ تنها و بوده ايحاشيه

 محل شديد كمبود با محور جمعيتي جذب موقعيت دليل به كه
به طور  .است مواجه سواره حركتي نابساماني و خودرو پارك

 و يكپارچه عرض عدم شامل موجود مشكالت كلي عمده
 جنوبي، ضلع رو پياده     در مناسب هاي زيرساخت و تجهيزات

 تجهيزات فاقد شمالي، ضلع از بخشي در روپياده مسير فاقد
 فاقد جنوبي، ضلع در بخصوص خاص هايگروه استاندارد

 سازي آرام       جهت در الزمه تجهيزات فاقد دوچرخه، ويژه مسير
 غير پاركينگ كمبود نامطلوب، سرويس سطح ايمني، و

 ساعات در مناسب پياده حركت نحوه و تداوم عدم اي، حاشيه
 فاقد يكپارچه، و مطلوب آسمان خط و شهري منظر فاقد شبانه،

 ،وزشيآم فرهنگي، هاي كاربري كمبود مكانيكي، هاي گذرگاه
   .هست هاي زيست محيطيتفريحي و تركيبي و آلودگي

در جهت دستيابي به ميزان سطح ترافيك در ميدان توحيد با 
 يموتوربرداشت تردد تعداد وسايط نقليه موتوري و غير
(ساعات  (دوچرخه) در سه بازه زماني مشخص در يك روز

 بعدظهر) و هم سنگ و تجزيه 6ظهر و 1صبح،  7پيك برداشت 
 سرويس و تحليل نمودن نتايج حاكي از آن است كه سطح

  ساعت به ترتيب از صبح، ظهر  يك هر معابر در سواره
) و 80/0D(-)91/0D(-)933/0Fستارخان ( خيابان و بعدظهر:

- )83/0D( توحيد )، خيابان87/0Dمجموع يك روز(
)83/0D( -)90/0D84/0( ) و مجموع يك روزDخيابان ،( 

 ) و مجموع يك روز84/0D( -)88/0D( -)92/0D( چمران
)87/0D،( ميرخاني خيابان )80/0D( -)90/0D( -)90/0D (  

). پس از هم سنگ نمودن و تجزيه 86/0D( و مجموع يك روز
و تحليل سطح سرويس هر يك از معابر منتهي به ميدان توحيد 
در گام آخر ميزان سطح سرويس ميدان توحيد در سه پيك 

- )82/0D( -)86/0Dهر و بعدظهر: (زماني به ترتيب از صبح، ظ
)93/0D86/0( ) و مجموع يك روزD (همچنين هست .

شبكه در وضع موجود با تطابق  كيفي و كمي وضعيت بررسي
دادن وضعيت موجود شبكه با ضوابط آيين نامه استاندارد راه و 
شهرسازي ايران ضوابط رعايت شده و عدم رعايت در وضع 

مورد  21ورد كلي و اصلي م 34موجود استخراج شده كه از 
مورد عدم رعايت ضوابط  13طبق ضوابط آيين نامه رعايت و 

 - توان از آنها به نقاط ضعف يا مشكالتآيين نامه بوده كه مي
عدم وجود  :استمعضالت شبكه نام برد كه شامل موارد فوق 

 ها،روخط ويژه اتوبوس، رينگ دوچرخه، عرض يكپارچه پياده
 و پهلوگيري ويژه بينايان، مسير كم و نابينايان ويژه بساوايي نوار

 و همسطح اي حاشيهغير هاي امدادي، پاركينگ خودروهاي
 مسكوني مناطق FS و NS اتوبوس هاي ايستگاه طبقاتي، فاصله

 هاي پل معلولين، ضوابط باال، ضوابط جمعيت تراكم با تجاري و
   يادهپ عابر عبور محل و روسواره و روپياده بين ارتباطي

رو و سواره به روپياده دسترسي رمپ رو، ضوابطسواره در
 تخليه هايترافيك، فرسودگي كانال سازي آرام       جهت ضوابط

  عبوري سواره. هايزياد الين سطحي و تعداد هاي آب

  
  تحليل وضعيت موجود .3شكل
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  بررسي سطح سرويس .4شكل
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   دوين راهبردهايگام دوم: ت-2- 4

هاي  اين مرحله با استفاده از تحليل تطبيقي و ماتريس در   

ه انواع راهبردهاي ممكن يارزيابي عوامل دروني و بيروني به ارا

شود. اين  پرداخته مي نقل پايدارحمل وريزي براي  در برنامه

، )SO( راهبردهاي تهاجميله چهار دسته از جمراهبردها 

 )،WO( راهبردهاي بازنگري )،ST( راهبردهاي تنوع

  .شوند را شامل مي )WT( راهبردهاي تدافعي

  ي ارزيابي دروني و بيرونيها ماتريس. 3 جدول

 وزن  وزن  IFE ماتريس تشكيل

  نرماليزه

 امتياز  امتياز

  نهايي

1S . 264/0  4  066/0  5  در محور مناسب شيبوجود  

2S264/0  4  066/0  5  ايفرامنطقه تجاريهاي  كاربري . وجود  

3S159/0  3  053/0  4  ها فعاليت و كاربري بين ريسازگا . وجود  

4S159/0  3  053/0  4  باير هاي زمين . وجود  

5S08/0  2  04/0  3  مياني متفاوتو جزاير حركتي كريدورهاي .وجود  

6S013/0  1  013/0  1  سطح هم غير گذرگاه دو . وجود  

7S264/0  4  066/0  5  هاتقاطع در مناسب گردش قوس شعاع . وجود  

8S159/0  3  053/0  4  مسير براي مناسبمحصوريت و  اندازي سايه . وجود  

9S212/0  4  053/0  5  دوچرخه ايستگاه 3 و نقل عمومي متناسب. وجود حمل و  

10S159/0  3  053/0  4   معابر خوب نفوذپذيري ميزان . وجود  

1W159/0  3  053/0  4  متناسب هايزيرساخت و تجهيزات رو،پياده يكپارچه عرض وجود . عدم  

2W .08/0  2  04/0  3  پياده حركت نحوه و تداوم وجود عدم  

3W .264/0  4  066/0  5  متنوع عمومي نقل حمل و   سيستم و دوچرخه ويژه مسير وجود عدم  

4W .106/0  2  053/0  4  خاص هايگروه هايزيرساخت و تجهيزات وجود عدم  

5W .264/0  4  066/0  5  مطلوب سرويس سطح وجود عدم  

6W .08/0  2  04/0  3  اي حاشيه غير پاركينگ كافي وجود عدم  

7W .264/0  4  066/0  5  يكپارچه و مطلوب آسمان و خط مناسب شهري منظر وجود عدم  

8W .052/0  2  026/0  2  عدم وجود محيط زيست پاك  

9W026/0  1  026/0  2  مياني جزيره در مرور عبور و كنترل حصار وجود . عدم  

10W052/0  2  026/0  2  تفريحي و آموزشي گي،فرهن هاي كاربري وجود . عدم  

  08/3      75  كل جمع

  وزن  EFE ماتريس تشكيل
  وزن

  نرماليزه
  امتياز

امتياز 

  نهايي

1O165/0  3  055/0  4  توسعه طرح در باير هايزمين از گيري بهره . امكان  

2O . 276/0  4  069/0  5  هارو پياده    امكان تعريض  

3O .276/0  4  069/0  5  عمومي پاك نقل حمل و  هاي و سيستم رخهامكان احداث مسيره ويژه دوچ  

4O .041/0  1  069/0  3  مردمي هاي گروه همه حضور براي محور تجهيز امكان  

5O .276/0  4  069/0  5  توحيد ميدان در سطح هم غير سواره هاي گذرگاه يا امكان ايجاد فلكه  

6O .276/0  4  069/0  5  امكان تعريض پوسته محور  

7O .027/0  1  027/0  2  پيشرفته هاي سيستم به عمومي نقل حمل و   هاي ايستگاه نمودن تجهيز كانام  

8O .22/0  4  055/0  4  شهري منظر ارتقاي امكان  

9O .123/0  3  041/0  3  تعمالت اجتماعي براي مكث فضاهاي امكان ايجاد  
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10O .11/0  2  055/0  4   اقتصادي درآمدهاي افزايش جمعيتي و در نتيجه جذب امكان افزايش  

1T .165/0  3  055/0  4  سواره با پياده عابرين تصادفات بروز احتمال  

2T027/0  1  027/0  2  هاي زيست محيطي. احتمال افزايش آلودگي  

3T .22/0  4  055/0  4  هاي خاصگروه براي حوادث بروز احتمال  

4T .22/0  4  055/0  4  سواره با سواران دوچرخه تصادفات بروز احتمال  

5T .027/0  1  027/0  2  محور زيباشناختي بعد احتمال تنزل  

6T .082/0  2  041/0  3  هاراهتر در پياده مناسب رساني خدمات كاهش احتمال  

7T .054/0  2  027/0  2  ترافيك سازي آرام جهت عدم تجهيزات به سواره تصادفات بروز احتمال  

8T .به سرويس سطح كاهش احتمال F  5  069/0  4  276/0  

9T. 082/0  2  041/0  3  پارك حاشيه  جهت به سواره مسير شدن مسدود و كارايي كاهش احتمال  

10T .164/0  4  041/0  3   شهري مطلوب سيماي و به جهت عدم وجود منظر جمعيتي امكان افول  

  107/3      72  جمع كل

ه شده در اين ياستخراج شده و راهبردهاي ارا هاي ارزيابي دروني و بيروني وضعيت سيستم در حالت تدافعيبا توجه به نتايج ماتريس

  .اند شدهقالب تدوين 

  تلفيقي ماتريس. 4جدول 

 WOراهبردهاي  SOراهبردهاي

  هاي توسعه  ها در طرح گيري از آن ي باير و قابليت بهرهها وجود زمين-

قابليت افزايش جذب جمعيتي در راستاي افزايش درآمد اقتصادي و -

  اشتغال زايي در محور

  قابليت احداث مسير ويژه دوچرخه-

هاي براي حضور همه گروهاي  امكان تجهيز محور به زيرساخت -

  مردمي

  نقل عمومي به تجهيزات پيشرفته وقابليت تجهيز ناوگان حمل-

  توحيد ميدانامكان تعريض پوسته محور ستارخان و طراحي فلكه در -

  جتماعيامكان ايجاد فضاهاي مكث در جهت افزايش تعامالت ا-

  مكانيكي سيستم هاي غير هم سطح  بهگذرگاه نمودن تجهيز قابليت-

  و رفع تداوم حركتي پياده نامناسب روپياده تعريض قابليت-

عمومي  نقل حمل و  ي ها و سيستمقابليت احداث مسير ويژه دوچرخه -

  متنوع

  ي خاصها سازي براي گروه امكان استاندارد -

 ترافيك سازي آرام      يد به تجهيزات امكان تجهيز چند راه توح -

ي باير و رفع كمبود پاركينگ ها قابليت ساخت پاركينگ در زمين -

  ايحاشيه

  تفريحي در اراضي باير و آموزشي فرهنگي،امكان توسعه مراكز -

 WTراهبردهاي STراهبردهاي

  ارتقاي تردد و تداوم در حركت عابرين پياده-

 عابرين پياده رورم عبور وساماندهي تجهيزات -

  مكانيكي سطح هم غير هايگذرگاه امكان توسعه-

 ايهاي حاشيهمنسجم و مناسب پاركينگ ريزي برنامه-

  ي مسير سواره در هر يك از جهاتها قابليت افزايش و كاهش الين-

  قابليت افزايش تجهيزات ايمني-

  هاقابليت يكپارچه سازي پياده راه-

  كوچك و بزرگ مقياسعمومي  نقل حمل و  توسعه -

  ي خاصها هاي الزمه گروهتوسعه و ارتقا زيرساخت-

قابليت بازطراحي شهري مناسب، منظر شهري مناسب و ايجاد -

  فضاهاي مكث

  

  گام سوم: سناريوسازي-3- 4

كه بتوان در راستاي آن  استهر باز طراحي نيازمند سناريوي    

سه سناريو مطرح سناريو به باز طراحي پرداخت كه از اين رو 

و در نظر داشتن  AHPها با استفاده از روش  شد كه از ميان آن

عنوان شده در مباني  پايدار نقل حمل و  هاي  ابعاد و شاخص

  ) انتخاب شده است.436/0نظري سناريو مياني با امتياز (

سناريو حداقلي: اين سناريو با رويكرد پايداري به وضع - 

ترين دخل و تصرف و تخريب اي كه با كم موجود به گونه

ا شود كه با شرايط الزمه در جهت بازدهي بهينه محور محي

  روي ضلع جنوبي و تجهيز آن نمودن پيادهيكپارچه

هاي الزمه (با كمترين تخريب جداره)، ساخت  به استاندارد
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هاي  مسير ويژه دوچرخه و تغييراتي در نوع پارك پاركينگ

  نورپردازي و مبلمان شهري  و بسنده نمودن به اي محور حاشيه

ايجاد  شود. ها براي بهبود منظر شهري پيشنهاد ميرو پياده    در 

با تخريب  جنوبي و تعريض آن ضلع رويعرض يكپارچه پياده

هاي عقب نشيني نكرده ابنيه ضلع جنوبي و تجهيز نمودن  جداره

جايي انساني، آن به استانداردهاي الزمه در راستاي افزايش جابه

ختصاص دادن ميزاني از عرض مسير سواره در هر دوطرف ا

 مرور عبور ومحور براي ساخت مسير ويژه دوچرخه براي 

و باز طراحي پاركينگ تر دوچرخه سواران،  تر، ايمن راحت

هاي  اي از نوع مكانيزه زيرزميني در جهت افزايش الين حاشيه

راه ساخت پاركينگ مكانيكي در زمين باير سه  ،عبوري سواره

ها و...)،  ستارخان، تعويض مبلمان (نيمكت –شادمهر 

ها و خيابان، قرار دادن آب نماها در مسير رو پياده    نورپردازي در 

ها و تعويض كف پوش خيابان ستارخان، به كارگيري رو پياده    

ها و  خطوط لرزاننده برجسته بتني و.... در نزديكي تقاطع

پياده غير همسطح موجود در هاي عابر  مكانيكي كردن گذرگاه

محور در راستاي كاهش سطح سرويس، بهبود سيما و منظر 

شهري، افزايش درآمدهاي اقتصادي و ايمني و كاهش تصادفات 

تخريب در محور  و اجرا، هزينه زمانترين  كم گرفتن نظر در با

  شود. پيشنهاد مي

ور، انسان مح نقل حمل و  سناريو مياني: اين سناريو با رويكرد - 

كه از اين رو با تغييراتي جزئي در سيستم  هستپاك و نوين 

ها،  رونقل محور از جمله تعريض پيادهجابه جايي و حمل و

(بدون  ساخت و ايجاد مسيرهاي ويژه دوچرخه و اسكوتر برقي

تخريب جداره با كاهش الين سواره بخش جنوبي محور)، 

هري از ها، ساخت فضاهاي ش ساماندهي نماي خارجي ابنيه

جمله نرم فضاها و سخت فضاها در محور براي افزايش 

فضاهاي مكث و تعمالت اجتماعي در محور و اصالح هندسي 

معابر با توجه به استانداردهاي روز از جمله ساخت فلكه در 

توحيد و استفاده از راهكارهاي براي  ميدانگره ترافيكي 

به تاسيسات و  ضلع جنوبي رو پياده    سازي ترافيك.تجهيز  آرام

 هاي هر دو ضلع محور، رواستاندردهاي الزمه و تعريض پياده

هاي سطحي، ساخت مسير هاي جمع آوري آببازسازي كانال

گيري از عرض  هاي برقي با بهره ويژه دوچرخه و تردد اسكوتر

پوسته موجود در محور، نوسازي نماي خارجي ابنيه، 

ها و رو پياده    تعويض كف پوش ها و خيابان،  رو پياده    نورپردازي 

خيابان، جاگذاري مبلمان شهري از جمله نيمكت و سكو همراه 

توحيد و  ميدانبا سايبان و.....، ساخت فلكه در فضاي كالبدي 

ساخت گذرگاه عابر پياده غير هم سطح با مركزيت فضاي سبز 

  همراه با الين كناري براي عبور ومرور عابرين به شكل دايره 

هاي طبقاتي و  توحيد، ساخت پاركينگ ميداناي كالبدي در فض

تجهيز نمودن  هاي پاك،هاي سوختايجاد جايگاه مكانيكي،

هاي الزم براي محور و معابر پيراموني به تجهيزات و زيرساخت

 هاي دوچرخه، اسكوتر برقي، فضاهاي هاي خاص، ايستگاهگروه

اعي و اجتم تعامالت برايسازي  بستر و مردم حضور براي

هاي  باز طراحي مناسب پاركينگها) (نرم فضا فضاهاي سبز

 درجه در دو سوي محور براي 45اي از نوع پارك  حاشيه

هاي مترو  ، تجهيز نمودن ايستگاهروسوارههاي  الين افزايش

نقل آزادي و توحيد به سيستم حمل و BRTتوحيد و شادمان، 

هاي برقي سيكلت و موتور ميكروموبيليتي (اسكوتر برقي

هاي اتوبوس  )، دوچرخه و تجهيز نمودن ايستگاهكوچك مقياس

 ،مسافر شمارش الكترونيكيي ها به تجهيزات پيشرفته (سيستم

مسافران و....) و تعويض كليه  لحظه به لحظهرساني  اطالع

عاليم عمودي، نوسازي عاليم افقي، ساخت خطوط لرزاننده در 

 ،سرويس سطح كاهش يراستا هاي موجود در محور در تقاطع

 ايمني و اقتصادي درآمدهاي افزايش ،شهري منظر و سيما بهبود

 و اجرا، هزينه ميزان زمان گرفتن نظر در با تصادفات كاهش و

  .شود مي پيشنهاد محور متوسط در تخريب

حداكثري: اين مداخله با رويكرد باز آفريني و نوسازي سناريو - 

 سوي دو در ها جداره حداكثري محور ستارخان كه با تخريب

گره  در فلكه محور و كريدورهاي منتهي به محور، ساخت

توحيد، تجهيز نمودن تمامي  ميدان به معروف ترافيكي

هاي  عمومي موجود به ديگر سيستم نقل حمل و  هاي  ايستگاه

نوين براي دسترسي هرچه بهتر به محور ستارخان  نقل حمل و  

د سيماي شهري محور پيشنهاد و بازسازي ابنيه در راستاي بهبو

ها در دو سوي محور براي  تخريب حداكثري جداره شود. مي

 رو(افزايش تردد عابرين) و سواره رو پياده    تعريض مسير 

در فضاي  فلكههاي عبوري)، ساخت  (افزايش تعداد الين

 عابر پياده گذرگاه ساخت كالبدي معروف به ميدان توحيد و

 براي كناري الين با همراه سبز فضاي مركزيت با سطح هم غير

 معروف كالبدي فضاي در دايره شكل به عابرين ومرور عبور

هاي اتوبوس درون  توحيد، جانمايي و ساخت ايستگاه ميدان به

ها در معابر  روچرخه، اسكوتر برقي و تعريض پيادهاي، دو منطقه

و كريدورهاي پيرامون محور، ساخت خطوط مونوريل فاتركس 
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آزادي و مترو توحيد به –ايستا) از مبدا تقاطع توحيد  (كنار

مقصد فضاي كالبدي معروف به ميدان توحيد، ساخت ايستگاه 

و خطوط ويژه دوچرخه، ايستگاه اسكوتر برقي در كنار 

آزادي و توحيد،  BRTهاي مترو توحيد، شادمان و  ايستگاه

نوسازي جزاير ايمني و عاليم افقي و تعويض كليه عاليم 

هاي دو  ودي محور و ساخت خطوط لرزاننده، تخريب ابنيهعم

 وها  رو پياده     نورپردازي ،سوي محور و بازسازي مجدد آن

 جاگذاري ،خيابان و هارو پياده     پوش كف تعويض ،خيابان

 .....،و سايبان با همراه سكو و نيمكت جمله از شهري مبلمان

 دوچرخهي ها اهايستگ ،مكانيكي و طبقاتيهاي  پاركينگ ساخت

 برايسازي  بستر و مردم حضور براي فضاهاي ،برقي اسكوتر و

 طراحي باز و) هافضا نرم( سبز فضاهاي و اجتماعي تعامالت

 كاهش راستاي در از نوع مكانيزه زيرزمينياي  حاشيه پاركينگ

 درآمدهاي افزايش ،شهري منظر و سيما بهبود ،سرويس سطح

 بيشترين گرفتن نظر در با فاتتصاد كاهش و ايمني و اقتصادي

  .شود مي پيشنهاد محور در تخريب و اجرا، هزينه زمان

  

  
  Ahpوزن معيارهاي  .1نمودار 

  گيرينتيجه-5

ها امروزه يكي از اركان زندگي اجتماعي در شهر نقل حمل و     
تر شدن روابط بين اين موضوع با پيچيده .گرددمي بمحسو

تكنولوژي در دوران ارتباطات نوين ت ها و پيشرفانسان و مكان
اي به خود گرفته است. به اعتقاد اكثر العادهي فوقوجهه

اي منسجم ساخت و شبكهبا زير نقلي پايامحققان داشتن حمل و
 آيد.شمار مييكي از نمادهاي اصلي توسعه در هر مكاني به

اي بوده كه در الت عديدهنقل در شهرها داراي مشكحمل و
 ريزان اين حوزه بايد، مديران و برنامهاين مشكالتل حجهت 

هايي مانند آينده نگري كه زمان در اين روش يكي از  از تكنيك
اين حوزه سرشار از زيرا ترين پارامترها است بهره ببرند،  اصلي

پايداري در يك  .ها است و آكنده از عدم قطعيت ثباتيبي
كه  محيط زيست ديدگاه جامع از سه بخش اقتصاد، اجتماع و

تشكيل شده و بر اين  هستندهاي هر يك متشكل از شاخص
عناي ايجاد تعادل به م نقل حمل و  اساس دستيابي به پايداري در 

ي  پايدار سامانده نقل حمل و  به عبارتي بين سه بخش است. 
است كه در دسترس، امن، دوستدار محيط زيست و قابل 

بين  هري نتيجه رابطهگيري مناطق ششكل استطاعت باشد.
محور  .است نقل حمل و  ي ها هاي زمين و سيستم كاربري

نقش  ،موقعيت خاص توحيد به دليل ميدانستارخان واقع در 
هاي بزرگ ترافيكي شهر جز يكي از گرهجايي و دسترسي  جابه

ستارخان حد فاصله سه راه شادمهر تا چند  . محوراستتهران 
و وجود  صادياقت- دماتيراه توحيد به لحاظ موقعيت خ

سبب بروز عمده  ي،پيرامونهاي عمده مسكوني و كاربري
زيست  شده كه ابعاد اجتماعي، نقل  حمل و  مشكالتي در 

اين پژوهش  گرفته است.گوناگوني را در بر محيطي و اقتصادي
   اي كتابخانه هاي تحليلي كه با روش - توصيفي ا روشب
 پيمايشي، و ميداني هاي روش و مستقيم مشاهده اسنادي، و

 در پرسشنامه تهيه و شهري نخبگان و كارشناسان با مصاحبه
  بهره گرفته است.  اطالعات دلفي در گردآوري روش قالب

ها در  و براي شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد
) EFE( خارجي عوامل و) IFE( داخلي عوامل جهت ارزيابي

 WT و ST ،WO ،ST قالب در راهبردها تدوين در راستاي
تطبيقي استفاده شده كه در گام  ارزيابي و SWTO ماتريس از

  است. بردهبهره  AHPآخر براي ارزيابي سناريوها از روش
رور ابتدا با م ،سوال اصلي پژوهشدر جهت پاسخگويي به 

   وضع موجودو شناخت  پايدار نقل حمل و  مباني نظري 
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دها و سناريوها راهبر) به تدوين swotبا استفاده از تكنيك (
 نشان داد كه در ها نتايج حاصل از تحليل دادهاست.  پرداخته

1S.  2، در محور مناسب شيبوجودS .هاي كاربري وجود 
   و متناسب عمومي نقل حمل و   وجود. 9S اي،فرامنطقه تجاري

 خوب نفوذپذيري ميزان وجود. 10Sدوچرخه،  ايستگاه 3
 عدم. 3Wمطلوب،  سسروي سطح وجود عدم. 5W معابر،
 متنوع، عمومي نقل حمل و   سيستم و دوچرخه ويژه مسير وجود

1W. تجهيزات رو،پياده يكپارچه عرض وجود عدم   
   تجهيزات وجود عدم .3Wمتناسب،  ها ساخت زير و
 يا فلكه ايجاد امكان. 5Oخاص،  هايگروه هايزيرساخت و

. امكان 6Oتوحيد، ميدان در سطح هم غير سواره هاي گذرگاه
دوچرخه  ويژه مسيره احداث امكان. 3Oتعريض پوسته محور، 

 محور تجهيز امكان. 4Oعمومي پاك،  نقل حمل و  هاي و سيستم
 سطح كاهش احتمال. 8T، مردمي هاي گروه همه حضور براي

 با پياده عابرين تصادفات بروز . احتمالF ،1T به سرويس
. 4Tي خاص، ها هگرو براي حوادث بروز . احتمال3Tسواره، 
الويت  سواره با سواران دوچرخه تصادفات بروز احتمال

عوامل در وضع موجود شناخته شدند. همچنين پس از  ترين دار 
  كه  وضعيت تهاجمي قرار گرفته تعيين وضعيت، سيستم در

پايدار عنوان  نقل حمل و  هاي اد و شاخصدر نظرگرفتن ابع با
) انتخاب 436/0با امتياز ( شده در مباني نظري سناريو مياني

طراحي محدوده تغييرات صورت گرفته در باز شده است.
  بيان شده است. 5تر در شكل پژوهش به صورت جزئي

كف، جداره  يكپارچه سازي، متر)، 7ها (رو پياده    تعريض - 
  هاي الزمه براي سازي، نورپردازي و تجهيز به زيرساخت

گذاري مبلمان شهري از و جاها هاي خاص و همه گروهگروه
 در دو ضلع محورجمله نيمكت و سكو همراه با سايبان و.... 

 توحيد ميدانطراحي فلكه در گره ترافيكي تخريب جداره و - 

هاي آوري آبهاي جمعكانال سازي پوشيدهبازسازي و - 
 سطحي

 5/1طراحي مسير ويژه دوچرخه رفت و برگشتي با عرض - 
 هاو افزايش ايستگاه متر

هاي سواره بخش جنوبي در جهت تامين عرض اهش الينك- 
 پوسته الزمه

هاي اتوبوس يابي استاندارد فاصله ايستگاهبازطراحي و مكان- 
 هااز يكديگر و تقاطع

كاهش عرض رفريوژ مياني در جهت تامين عرض پوسته - 
 الزمه و تجهيز به حصار محافظ

يابي مكاندرجه، 45اي از نوع هاي حاشيهپاركينگبازطراحي - 
اي از نوع طبقاتي و مكانيكي در حاشيههاي غيرو ايجاد پاركينگ

 اراضي باير

نقل عمومي هاي حمل وطراحي و ايجاد ايستگاه- 
هاي برقي سيكلت ميكروموبيليتي (اسكوتر برقي و موتور

 كوچك مقياس)

شهري، نوسازي نماي خارجي ابنيه و  منظر و سيما بهبود- 
 نورپردازي خيابان

 در اراضي باير هاي پاكهاي سوختايجاد جايگاه- 

 براي فضاهايهاي شهري هاي تلفيقي و فضاكاربريايجاد - 
اجتماعي و فضاهاي  تعامالت برايسازي  بستر و مردم حضور

اقتصادي و ايجاد  درآمدهاي ها) در جهت افزايش(نرم فضا سبز
 در اراضي بايرشغل 

عمومي به تجهيزات  نقلهاي حمل و تجهيز نمودن ايستگاه- 
رساني  اطالع ،مسافر شمارش الكترونيكيي ها پيشرفته (سيستم

 مسافران و....) لحظه به لحظه

تعويض كليه عاليم عمودي، نوسازي عاليم افقي، ساخت - 
 سازي ايمن      ها جهت  در تقاطع خطوط لرزاننده و طراحي رفيوژ

 .ترافيك سازي آرام      و 

هاي غير هم سطح پياده از نوع قاطعبازسازي و افزايش ت- 
  مكانيكي

  هاروساماندهي فضاي سبز پياده- 
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  طرح پيشنهادي. 5شكل 
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 راجعم-6

ماهنامه  ونقل پايدار، حمل" ،)1387(، .، فگلريزان. بهزادفر، م- 

  .22- 16 .)، ص55( ،"المللي راه و ساختمان بين

، .سيده ع و ويانموس .كار، نصحرا .مهر، نالهي .مراد، ببابائى- 

 در مدارى پياده قابليت بر مؤثر ىها شاخص ارزيابى" ،)1395(

 خيابان: موردى (نمونه شهرى پايدار توسعه تحقق راستاى

 هفت محيطى مطالعات ،"همدان) شهر اكباتان و سينا بوعلى

 .)18( ،ش. ،حصار

 ،ح. ،ماجديو  .ي ،زياري .ز ،سعيده زرآبادي .ح ،پيران- 
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ABSTRACT 

With the increasing growth of cities and the transformation of densely populated cities into 

metropolises, the problems of large cities have taken on new forms and dimensions. One of 

the most important issues and problems that managers and citizens of big cities deal with 

every day is transportation and urban traffic. Prioritizing effective strategies in terms of time 

effectiveness, position analysis and choosing the optimal strategy is one of the concerns of 

city managers. With the aim of redesigning Sattar Khan Axis with the principles of stability 

and based on analytical method, techniques such as Delphi method and SWOT and AHP 

analytical model have been used to analyze and evaluate the findings. The results show that; 

Strategies: 1. Expand the shell, build a block and upgrade the service level (3SO), 2. Use 

clean and modern public transport systems (6 SO), 3. Inclusiveness and attention to specific 

groups (2SO), 4. Increase safety and relaxation Traffic (4SO) and 5.Landscaping and 

economic revenue growth (9SO) can improve the status quo and the strategy of "expanding 

the shell, creating a constellation and upgrading the service level" was identified as the first 

priority and redesigned with the help of AutoCad and SketchUp software. A suggestion is 

provided. 

 

Keyword: Dimensions of Stability, Redesign, Carrying and Sustainable Transport, Sattar 

Khan Axis 

 

 


