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 چکیده
ه ژپرواح تي مبنتی بر حمل و نقل عمومی در شهرهاي کشور شده است و افتهابه توسعهاي در چند سال اخیر توجه ویژه

شهرها )شیراز، اصفهان و...( شاهدي بر این مدعی است. این رویکرد مهم در امر برنامه ریزي النهمچون مترو در کا هایی

تبعات بکارگیري این رویکرد  از مزایا وپی برده اند،  اهمیت آنبه  رفته رفتهدر سالهاي اخیر ورود پیدا کرده و مسئولین 

همچنین موجب افزایش ایمنی  .می باشد ی هاو انواع آلودگ ، آلودگی بصري، آلودگی صوتیکاهش معضل آلودگی هوا

ي خانوار ناشی از حمل هاتردد عابرین، افزایش امنیت تردد با توجه به گسترش فضاي جمعی ترددي، پایین آمدن هزینه

شهر تهران  شده است. ي شهري، متعادل کننده نظام کاربري، ترویج پیاده مداري و . . .هابه توسعه یو نقل، توازن بخش

نوان سرلیست این فهرست تمامی مشکالت آلودگی را در خود دارد بنابراین در این تحقیق محله زنجان جنوبی از به ع

تکنیک مورد استفاده در این پژوهش شهرداري تهران که تقریبا در قلب شهر قرار دارد، انتخاب گردیده است.  10منطقه 

 واي کتابخانه - اسنادي اطالعات آوري جمع ابزار و توصیفی -تحلیلی باشد و روش مورد استفادهمی (SWOT)سوات

ي بومی شده و کاربردي متناسب با شرایط هاتحقیق حاضر بر آن است تا با مالک قرار دادن مولفه. باشدمی میدانی

داخته ومتناسب یی نماید، از این رو با استفاده از روش تحلیلی سوات به ارزیابی مشکالت پرهامحلی اقدام به تعریف پروژه

، روانسازي حرکت و افزایش هاشامل: اصالح هندسی معابر و تقاطع با راهبرهاي منتج از روش )راهبردهاي تهاجمی

 است. ژه شده و( اقدام به تعریف پري اصلی و . . . هانفوذپذیري، یکپارچه سازي پیاده روها خصوصا در خیابان

 

 نقل عمومی، ترافیک، سواتتوسعه مبتنی بر حمل و : کلیدی هایهواژ

 

مقدمه -1
ی اخیر، توسعه شهری در سراسر جهان هادر دهه      

بطور وسیعی مورد توجه قرار گرفته که این توجهات در 

زمینه نرخ باالی سفرهای شخصیو ارتباط بین افزایش 

در ای سفرها با خودرو شخصی و تولید گازهای گلخانه

ای پایداری زیست محیطی منطقهجو زمین به مبحث 

شود. رشد سریع جمعیت شهری جهان در کنار می مرتبط

هرچه پراکنده رویی، حومه گرایی و ازدحام ترافیکی، 

تلف کرده  هابیشتر و بیشتر زمان انسانها را بر روی جاده

 کند، می کرده و مخارج سنگینی را بر شهروندان تحمیل

حده آمریکا به شدت از به طوری که در شهرهای ایالت مت
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برند، بعد از می پراکنده رویی شهری و حومه گرایی رنج

را به خود  هامسکن، حمل و نقل بیشترین مخارج خانواده

در کنار حومه گرایی  (Candy, 2003).دهد می اختصاص

و پراکنده رویی، یکی دیگر از محسوس ترین مشکالت در 

کنونی توسعه ارتباط با سفربا خودروهای شخصی و فرم 

 Nelson et)شهرها، افزایش ازدحام در مراکز شهری است 

al, 2001) به طوری که در سالهای اخیر یکی از ،

بزرگترین اهداف برنامه ریزی و طراحی شهری، به ویژه در 

مراکز شهری، خودداری از برنامه ریزی و طراحی اتومبیل 

 یی جهت کاهش نیاز بههامحور و سعی در ایجاد گزینه

 ,Newman & Kenworthy).خودرو شخصی بوده است 

در این رابطه از جمله پیشنهاداتی که در پایان قرن  (2006

بیستم مورد استقبال قرار گرفت، توسعه مبتنی بر حمل و 

 (. 1389)علی الحسابی، بوده است  (TOD)نقل عمومی 

 در هاکاربری از مناسبی ترکیب با متراکمای توسعه     

 که عمومی، نقل و حمل مسیرهای و هاهایستگا مجاورت

 از باالیی کیفیت با سرزنده محالتی گیریکلش به منجر

 در فعالیت و زندگی امکان رویکرد، این در .شودمی زندگی

 هایگزینه دارای و متنوع هاییکاربر با متراکم محیطی

 کمتر زمان اختصاص سبب که آمده فراهم جاییجابه متعدد

 شخصی اتومبیل با سفر تقاضای کاهش نیز و رانندگی به

 مصرف در طریق صرفه جویی این از .شد خواهد

 یهاهزینه و هوا، ترافیک آلودگی فسیلی، کاهش سوختهای

 و بر مبنای حمل توسعه کند.می پیدا تحقق نیز نقل و حمل

امروزی   شهرهای مشکالت بر پایانی نقطه عمومی نقل

 کنونی وضعیت بهبود بر آغازی تواندمی لیکن نیست،

 به عمومی نقل و حمل بر مبتنی توسعه در دنیا باشد. شهرها

شود می شناخته توسعه مناسبترین انواع از یکی عنوان

.(Belzer, 2002) تجربه از نسل یک گذشت به توجه با 

 در بسیاری مشکالت همچنان ،TODهایهپروژ ساخت

 این مبنای بر شهریی هاتوسعه طراحی و ریزیبرنامه

 عدم عمدتاً از نظر مورد مشکالت .دارد وجود رویکرد

 موانع و چالشها توسعه، از نوع این ماهیت صحیح شناخت

 ناشی آنها بر غلبه برای نیاز مورد ابزارهای و آن سر راه بر

 ساختگاههای و عمومی نقل و ی حملهاسامانهشود. می

 اجرای برای آنهاظرفیت  میزان و هاویژگی در مختلف

یکدیگر  با زیادی تفاوتهای توسعه از نوع این یهاپروژه

 در ثابتی ضوابط و قواعد مجموعه رو، همین از .دارد

 یا و تراکم مانند TOD در شده مطرح اصول به دستیابی

 نیاز مورد پارکینگ یا تعداد و هامناسب کاربری ترکیب

 ویژگیهای پروژه و مقیاس به توجه با و نداشته وجود

 اصول مع هذا، در(Ibid).   است متفاوت مکان خاص هر

چون  مواردی عمومی نقل و حمل بر مبتنی توسعه کلی

 محسوب برنامه ثابت عناصر از فشرده توسعه و روی پیاده

 کشورها سایر در توسعه این تجربیات شود. همچنین،می

 موفق اجرای در عمده یهاچالش از که یکی دهدمی نشان

 مرتبط ریزی برنامه مقررات از وجود ناشی فوق هایهپروژ 

 آن ماهیت به الزم بدون توجه و سنتی رویکرد با طراحی و

 انجام شمار بی هایفعالیت و مطالعات وجود با. است

 زمینه در پیشرو جوامع از در بسیاری انجام حال در و گرفته

 گسترش با ارتباط شهری در توسعه اصول اجرای و تدوین

 ایران کشورهایی نظیر در عمومی، نقل و حمل یهاسیستم

مورد  شایستهای گونه به موضوع، این نظری مبانی تنها نه

 و محالت شهرها توسعه اصول بلکه نگرفته، قرار بررسی

 در شده تدوین سنتی ضوابط و قواعد از همچنان تابعی

 بدون تقریباً که حهاییطر است؛تفصیلی  و جامع یهاطرح

 با و نوین شهرسازی رویکردهای از هیچیک به توجه

زند )بهزادفر، می رقم را شهرهایمان سنتی آینده دیدگاهی

افزایش  و جمعیت ی رویه بی افزایش و رشد با(. 1390

 در شخصی نقلیه وسایل از رویهبی یاستفاده و تولید

 و مناطق و ظرفیت گنجایش گرفتن نظر در بدون شهرها

 از استفاده جهت در درست سازی فرهنگ عدم و هامحیط

 وآشفته آلودهای چهره شهر تا است سبب شده نقلیه وسایل

 یهاشاخصه از یکی مثال عنوان به ،است نظمی داشتهبی و

 و اخیر قرن در اما است وباریک تنگ یهاکوچه آن

 مختلف و مسائل بیگانه یهافرهنگ و بومی غیر شهرسازی

 افزون جدید نقلیه وسایل و ونقل حمل ازجمله آن

خدادادی، شدند ) هاوبافت مناطق این آن، وارد برفرسودگی



(. متاسفانه محله زنجان جنوبی از این قاعده مستثنی 1392

باشد، از این رو پژوهش می نبود و حامل مشکالت مذکور

حاضر به دنبال کاهش معضالت ترافیکی و در گستره 

رویکرد توسعه حمل  بزرگتر وضعیت زندگی با استفاده از

 باشد. می و نقل محور

 

 پژوهش اهداف-2
 رویکرد کارگیری بهاصلی از انجام این پژوهش  هدف     

 درکاهش )TOD( محور ونقل برحمل مبتنی توسعه

می باشد. در راستای  دستیابی به این ترافیک  معضالت

اصلی، اهداف زیر در نظر گرفته شده است. ابتدا  هدف

ی توسعه حمل و هاو مولفه هاشاخص شناخت و بررسی

نقل محور و استخراج اصول بومی و مورد استفاده  و در 

 به رسیدن جهت در ی کاربردیهاتدوین راهبردها و پروژه

 .جامع و همه پسند یهاحل راه

 

 تحقیق روش-3
 توصیفی -پژوهش تحلیلی این در تحقیق روش     

 بررسی طریق ازای کتابخانه مطالعات باشد که شاملمی

 در موجود مکتوبات و ی فرادستهامقاالت طرح اسناد،

جمع  .باشدمی پیمایشی -میدانی یهابرداشت و موضوع

ی هاحبه با پرسشامص از استفاده با میدانی اطالعات آوری

 مورد مطالعه آماری و جامعه صورت پذیرفته است، باز

باشد. در ادامه می محله زنجان جنوبی در ساکن شهروندان

به ایجاد  (SWOT)با ستفاده از روش تحلیلی سوات 

 اقدام شده است.  هاراهبردها و سیاست

 

 مبانی نظری-4

 TODمفاهیم و تعاریف      

 عنوان به معموالً  (TOD) محور ونقل حمل توسعه     

 800 شعاع بهای محدوده در که شود می شناخته ای توسعه

 از (ایدقیقه 10 روی پیاده یک از حاصل مسافتی) متر

 اتوبوسرانی، مسیرهای سنگین، و سبک ریلی خطوط

 حتی یا شهر در آنها به وابسته یهاایستگاه و BRT خطوط

 ستا کسانی جمله از کلتورپ گیرد.می شکل شهر حومه

 توسعه سنجش قابل راهبردهای تدارک و ینوتد به که

 با و دقیق یتوصیف وی .ستا پرداخته محور نقل وحمل 

 .کندمی هیارا وسعهت یلگوا ینا هیدا از جزییات

ای آمیزه با یمرکز عنوان به ارمد نقل وحمل  توسعه    

 و عمومی و اداری تجاری، ،مسکونی یهایبررکا از کمامتر

 و فروشی خرده یهامغازه آن در که ستا زبا یفضا

 به نسبت نساآ سترسید با تجاری هسته یک در خدماتی

 پیاده دقیقه ١٠ یا متر 800 ودحد) اندگرفته قرار هاخانه

مرکز  ینا هسته در عمومی نقل وحمل  هیستگاا یک (. روی

 و بوده عمومی مرکز در فعالیتها و عملکردهاقرار دارد. 

 گیرند.می ارقر مینز سطح از باالتر تطبقا در ادارات

 با را یمرکز هسته تر، تراکم کم استفاده برای ییهامحدوده

 ,Calthorpe).کنند می  احاطهمتر  ١٦٠٠ ودحد یهافاصل

1993)  
 فعالیتها ازترکیبی  آن در که مکانی در TOD یهاپروژه  

 و خدماتی دفاتر کار، دفاتر فروشی، خرده سکونت، شامل

 شدن اجرایی برای بیشتری قابلیت دارند، حضور غیره،

 که استای توسعه مبین محور نقل ول حم توسعه .دارند

 .است باالتر معمولی یهاتوسعه از مراتب به تراکم آن در

 از سفر و روی پیاده یشافزاباعث  توسعه عنو ینا همچنین

 از توسعه مدل اینشد.  خواهد عمومی نقل وحمل  طریق

 شبکه عناصر به دسترسی و کیینزد باالتر، تراکم مزیت

 تاکند می استفاده شهری طراحی یهاتکنیک و ونقل حمل

 دوستدار مسیرهای و نموده تشویق را روی پیاده قابلیت

 ایجاد هاباهمستان و شهری عمومی یهاعرصه برای پیاده

 کاهش موجب محور ونقل حمل توسعه واقع در. نماید

 دیجاا به ندامیتو و ددگرمی تومبیلا با سفرها لطو و ادتعد

 در هگمشد تحساساا از یکی عنوان به شهرها در ندگیزسر

 ,Barker &  Barry).کند  کمک مدرن، یهاحومه توسعه

2004). 
 

 



 )توسعه حمل و نقل محور( TOD زا نقل وحمل  نهای سازما تعاریف  .1لجدو

 تعریف مربوطه نام آژانس حمل و نقل

:ATLANTA  سازمان حمل و نقل سریع شهری آتالنتا(MARTA) و امکانات از خود مجاورت در که شود می یهاهتوسع گونه هر شامل که وسیعی مفهوم 

 مالحظه قابل سفرهای تعداد که ونقلی حمل است؛ بهرهمند عمومی ونقل حمل تسهیالت

 .رساند می انجام به را ای

:ASPEN روی، پیاده از گسترده حمایت و تشویق با را دسترسی و تحرک که زمین توسعه الگوی سازمان شبکه حمل و نقل کلرادو 

 کند.می فراهم عمومی ونقل حمل و سواری دوچرخه

:BALTOMORE و تجاری اداری، مسکونی، کاربریهای از اعم مختلط کاربری با پرجمعیت نسبتاً  مکان یک موسسه حمل و نقل مریلند 

 چون عمومی ونقلل حم کز مرا از آسان و کوتاه روی پیاده مسیر محدوده در که خدماتی

 پیاده به دادن اولویت با توسعه، طراحی الگو، این در .است گرفته قرار قطار یا اتوبوس مسیر

 .پذیردمی صورت سواری ودوچرخه روی

:CHARLOTTE جمعیت تا اند شده ریزی برنامه و طراحی دقت به که باال کیفیت با شهری یهامحیط شارلوتای سیستم حمل و نقل منطقه 

 و محور پیاده یهامحیط برای هاTOD نوعا،. کنند نگهداری و متمرکز جذب، را بسیاری

 .گردندمی اجرا و طراحی پیاده دوستدار

:NEW JERSEY  شرکت حمل و نقل نیوجرسی(NG 

TRANSIT) 

 را سواره و پیاده استفاده که ونقل،ل حم ترمینال یا ایستگاه توقفگاه، یک اطراف در محیطی

 .است یافته شکل فعال و تردد پر تمیز، امن، مکانی در مختلط کاربریهای از و کرده پشتیبانی

:CHICAGO ایلینویز ای سازمان حمل و نقل منطقه(RTA) از ناشی مزیت از که نقلی ول حم خدمات واسطه به شده هدایت و پذیرفته تاثیرای توسعه 

 .بردمی سود ونقل، حمل خدمات از کنندگان استفاده دادوستد

:ORLANDO فلوریدای مرکزی ای سازمان حمل و نقل منطقه

(LYNX)  

 آنجا در که متعادل ونقل حمل سیستم یک با زندگی قابل و اقتصادی پایدار، اجتماع یک

 خودروهای از استفاده اندازه به عمومی نقل و حمل از استفاده و سواری دوچرخه روی،پیاده

 .است ارزش دارای شخصی،

:SALT LAKE CITY  سازمان حمل و نقل یوتا(UTA) افزایش موجبات بخشیده، بهبود را نقل و حمل از استفاده چگونگی و کاربرد که ییهاپروژه 

 .آورندمی فراهم را مجوز دارای نقلیه وسایل از کنندگان استفاده به شده ارائه خدمات کیفیت
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 و حمل بر مبتنی توسعه کلی اصول و سیاستها-5

 همگانی نقل
 همگانی نقل و حمل بر مبتنی توسعه عمده هایسیاست     

 هاحومه در شهر کنترل رشد شهر و مراکز ساماندهی شامل

 در طورکلی به(. 1382شود )رضا زاده، می شهرها در

 این که بیان داشت میتوان توسعه، این کلی با اصول رابطه

 و کند تشویق را عمومی نقل و حمل و روی پیاده باید الگو،

 متداول تسهیالت. شود از اتومبیل استفاده کاهش به منجر

 طراحی خصوصیات که است مکانهایی ایجاد توسعه، این

 پشت در پارکینگ منظر، طراحی با مسیرهای پیاده مانند

نقل  و حمل و روی پیاده که تجاری خیابانهای ساختمان،

 & Belzer). دارند را کندمی بخشتر لذت را عمومی

Gerald, 2002) 
 یکپارچگی نوعی واقع در محور نقل و حمل توسعة     

 ایجاد راه از را نقل و حمل و زمین کاربری میان عملکردی

 قابل نقل و حمل ایستگاه و مختلط کاربری متراکم، جامعة

 چنین ساختن برای و آوردمی وجود به پیاده توسط دسترس

 :است اصولی نیازمند محیطی

کیلومتر از ایستگاه حمل و  8کیلومتر تا  4در فاصله  -1

 نقل باشد.

 .باشد متراکم و فشرده توسعه -2

 و مرکز در باال تراکم توسعة با نقل و حمل ایستگاه -3

 سمت به کمتر تراکم با توسعه این گسترش و پیشرفت

 .باشد شده احاطه مرکز بیرون

 و فروشی خرده کاربری با مسکونی کاربری ترکیب -4

 .خدماتی کاربری

 روهای پیاده با سواری دوچرخه و روی پیاده به تشویق -5

 .دسترس قابل و امن

 همراه به متراکم و فشرده مسکونی یهابلوک ایجاد -6

 استفاده با راحت و صمیمی مطلوب، رویپیاد مسیرهای

 .خیابان فضایی تداوم ایجاد و خوب محلی بازارهای از

 اداری، ، مسکونی یهاساختمان مختلف اشکال ترکیب -7

 .مختلط ساختار یک نهایت در و فروشی ه خرد

 از جامعه مختلف یهاگروه برای متنوع مسکن ایجاد  -8

 .درآمد نظر

 .پارک و سبز کمربندهای ایجاد و آفرینش -9

 یهاورودی بهبود و توسعه و خیابانی هاینشانه ایجاد -10

 .جذاب

 یکدیگر به متصل عمومی نقل و حمل شبکة ایجاد -11

.(Litman, 2005) 
 

 

 همگانى نقل و حمل بر مبتنى توسعه مهم عناصر .2جدول 

 تعریف اصول

 حول ادارى تجارى، مسکونى، ىهاکاربرى توسعه الگو، این هدف مهمترین کالبدى محیط و دسترسى جابجایى، در بهبود

 نیز را کالبدى محیط هاکاربرى این به دسترسى بهبود که است ترانزیت ایستگاه

 نقل و حمل بر مبتنى توسعه رودمی انتظار مثال عنوانه ب .بخشدمی بهبود

 ایده این در ماشینى سفرهاى که چرا کند مطلوبتر را هوا کیفیت همگانى،

 شود.می تبدیل ماشین و دوچرخه پیاده، از تلفیقى به 

 این و کندمی تشویق پیاده روى به را مردم همگانى نقل و حمل بر مبتنى توسعه مدارى هپیاد

 کیفیت حفظ ساختمانها، عقب نشینى همچون طراحى ضوابط وضع با هدف

 با نهاساختما ایجاد عمومى، مرور و عبور اىمحله فضایى ارزش و خیابانها

 پیاده روهاى پردرخت، باریک خیابانهاى تجارى، -مسکونى مختلط کاربرى

 یابد. می تحقق خیابان درای حاشیه پارکینگ عرضه عدم و عریض

 به دسترسى جهت اتومبیل به وابستگى همگانى، نقل و حمل بر مبتنى توسعه در شهرى محالت در متفاوت زندگى



 تعریف اصول

 طراحى و مقیاس شود.می کمتر دارد، وجود شهر در که مختلفى خدمات

 اجتماعى تعامالت فرصت شدن بیشتر به پیاده روى جهت مناسب جزئیات

 شود. می منجر

 یا و ریلى نقل و حمل وسیله به تواندمی همگانى نقل و حمل بر مبتنى توسعه هامحله احیاى

 اقتصادى افول با که مناطقى در اقتصادى رشد به نقل و حمل وسایل سایر

 و شده توسعه این تشویق باعث تهافعالی بازسازى .کند کمک هستند، مواجه

 بخشد.می بهبود را محله فیزیکى زیرساختهاى
 Mineta Transportation Institute, History of transit oriented development (TOD), (www.transweb.sjsu.edu) ماخذ:

 

 مبتنی توسعه بکارگیری و معایب منافع، مزایا -6

 همگانی نقل و حمل بر
کنند که این نوع توسعه میبسیاری از پژوهشگران ادعا      

شود و نتایج پرباری می منجر به کاهش وابستگی به خودرو

همچنین به  (Calthrope, 1993).درپی خواهد داشت

عنوان یکی از بارزترین اشکال رشد هوشمند، پادزهری در 

مقابل تراکم ترافیک، انزواگرایی و پراکنده گرایی موجود 

تطاعت پذیر و در جوامع حومه ای، کمبود مسکن اس

 در نواحی شهری مطرح هاگذاریکاهش سرمایه

شواهد حاکی از آن   (Cervero et al, 2004).شودمی

 40تا  30است که در توسعه با فشردگی بیشتر، مردم 

کنند که می درصد کمتر از خودروی شخصی استفاده

 (Nolo, 2008).مزایای اقتصادی و سالمتی را در پی دارد

من دسترسی آسان شهروندان به خدمات در این توسعه ض

حمل و نقل همگانی، سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل 

همگانی به دلیل افزایش حجم مسافرین، برای همه افراد 

ی حمل و نقل هاذینفع سود و بازدهی باالتری دارد، هزینه

را کاهش، انتخاب سفر را افزایش و نیاز به پارکینگ را در 

راهبردهای مدیریت پارکینگ در  صورت ترکیب با دیگر

 Boroski et).دهدمی درصد کاهش 20حدود بیشتر از 

al, 2002) تواند در دستیابی واقعی می همچنین این توسعه

به کلیه اهداف مدیریت تقاضای حمل و نقل موثر 

در واقع باعث بهتر شدن  (Cervero et al, 2004).باشد

ها ینهکارایی خدمات حمل و نقل شده و کاهش هز

 10-20شود، در پی آن باعث افزایش ارزش امالک)می

ی تجاری و درنتیجه افزایش در سود هادرصد( و فعالیت

 (Smith and Gihring, 2006).گرددمی مالیات را سبب

از طرفی باعث گسترش مسیرهای پیاده و دوچرخه و تاکید 

 ی صوتی و هوا،هابر حمل و نقل سبز با کاهش آلودگی

جوامع با قابلیت زیست باال را ایجاد کند که به  تواندمی

وب برای زندگی اجتماعی یک مکان مطل لحاظ فیزیکی و

 (.1392)علیزاده،  باشند

 دسته توسعه الگوی این مزایای تفکیک راههای از یکی     

نقل و  و با حمل مرتبط گروه مزایای دو به آنها بندی

 ذیل شرح به که باشدمی نقل و حمل با مرتبط غیر مزایای

 .است

 

 نقل و حمل با مرتبط مزایای

 نقل و حمل توسعه به که نقل و حمل با مرتبط مزایای     

 بندی دسته گروه زیر سه در میتوان را اندداده نسبت محور

 کرد: 

 توسعه: شخصی خودروهای طوالنی سفرهای کاهش -1

 از و طرف یک از را اتومبیل به اتکا محور نقل و حمل

 سفر یک برای باید فرد یک که را مسافتی دیگر طرف

 را بپیماید غیره و سرگرمی و خرید آموزشی، کاری،

 هوا، کیفیت بهبود شامل وابسته مزایای .دهدمی کاهش

 کیفیت ارتقاء و اصالح و زیرساختها هزینه کاهش

 شخصی اتومبیلهای گردش زمان کاهش طریق از زندگی

 .شودمی شهر  در



 یهافرصت قرارگیری :مناطق ساکنین تحرک افزایش -2

 نقل و حمل ایستگاههای نزدیکی در شغل و مسکن

 و کشانده عمومی نقل و حمل سمت به را مردم عمومی،

 .میگردد جابجایی یهاگزینه افزایش باعث طریق آن از

 به میل بی یا ناتوان که افرادی برای ویژه به موضوع این

 نوجوانان، مانند) است مناسب هستند رانندگی

 (. درآمد کم اقشار و معلولین سالمندان،

 به کمک بر عالوه :هانیازمندی به دسترسی افزایش -3

 نزدیکی در خدمات و شغل مسکن، قرارگیری تحرک،

 عملکردهای قالب در عمومی نقل و حمل ایستگاههای

 روزان فعالیتهای تا دهدمی را اجازه این مردم به مختلط،

 رهگست در و ترگسترده و کوتاهتر سفرهای با را هشان

 .کنند هدایت سفر یهاشیوه از وسیعتری

 

 نقل و حمل با مرتبط غیر مزایای

 محور، نقل و حمل با نقل و حمل با مرتبط غیر مزایای

 الگوی با باال به میانه تراکم از یهااستقرارساختمان از ناشی

 عمومی نقل و حمل یهاایستگاه کنار در عملکردی مختلط

 نقل و حمل عنصر بدون مشابهی طور به مزایا این .باشندمی

 مزایای از برخی .است درک قابل حدودی تا نیز عمومی

 رد موا شامل محور نقل و حمل توسعه نقلی و حمل غیر

 :است زیر

 توسعه باال، تراکم از ناشی :عمومی امنیت افزایش -1

 محالتی ایجاد محور، پیاده محیط در مختلط کاربری

 .پذیر زیست و زنده

 اتکا کاهش از ناشی :خانوار عرضه قابل درآمد افزایش -2

 و حمل هزینه کاهش بنابراین و شخصی اتومبیل به

 .نقل

 توسعه بوسیله نیز مورد این :باز فضاهای از حفاظت -3

 شود.می حاصل باال تراکم در متمرکز

 در :عمومی فضاهای برای استفاده قابل زمین افزایش -4 

 .متراکم توسعه نتیجه

 شهری مراکز ایجاد طریق از :اقتصادی توسعه فرصتهای -5

 زیرساختهای حول شده تشکیل عملکردی اختالط با

 .عمومی نقل و حمل

 نتیجه در :محلی حکومت برای مالیاتی درآمد افزایش -6

 شده جذب تجاری و فروشی خرده فعلیتهای

 .محور نقل و حمل توسعه ایجاد واسطه·به

 استفاده برای یابی منطقه طریق از که :ارزان مسکن -7

 پذیر امکان مالی لحاظ از باال تراکم با مسکونی

  (AASHOT, 2006). باشدمی

اما بسیاری از صاحب نظران برای این الگو معایبی را      

نیز مصور شده اند. آنها مدعی اند که شهرسازی حمل و 

گرا یا شهرسازی  نقل محور، تراوش تفکرشهرسازی بوتیک

ظاهر پسند هستند که بدون توجه گاهی به رفتارهای 

)سلطانی،  کنندمی اجتماعی، برروی طراحی فیزیکی تمرکز

ی قانونی حمایت کننده، ها(. نبود چارچوب1390

ی باالی سرمایه گذاری اولیه، وابستگی به تمایالت هاهزینه

مالی  و توجهات شهروندان و عالوه بر این موارد مشکالت

ناشی از سرمایه گذاری اندک سرمایه گذاران و توسعه 

دهندگان به دلیل اطمینان بخش نبودن نتایج آن نیز وجود 

   (Palombo et al, 2011).    دارد

 

 محدوده مورد پژوهش

هکتار وسعت، سه  817تهران با  10شهرداری منطقه 

محله شورایاری، کوچکترین منطقه شهرداری  10ناحیه و 

باشد. محله زنجان جنوبی در می 17تهران بعد از منطقه 

 27400شهرداری تهران قرار دارد و با حدود  10منطقه 

باشد. از کل می هکتار وسعت 85.7نفر جمعیت و 

درصد( سطح  60هکتار ) 38.8مساحت محله میزان 

دهد. تراکم می کاربری محله را کاربری مسکونی تشکیل

نفر  111در هکتار در مقابل  نفر 319.7ناخالص جمعیت 

 10در هکتار در سطح تهران است )شهرداری منطقه 

 تهران(.

 

 هایافته
ی توسعه حمل و هادر این بخش با توجه به تدقیق مولفه

ه ی بهانقل محور متناسب با شرایط محلی منتج از بررسی



ی توسعه آورده هاعمل آمده در غالب راهبردها و استراتژی

 شده است.

 

 SWOT تحلیل سوات یا ماتریس

ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط  SWOT تحلیل     

ی درونی سازمان است. پایه و اساس هامحیطی و توانایی

این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک و همین طور 

 حروفبازاریابی، شناخت محیط پیرامونی سازمان است. 

SWOT ی دیگر مثلهاکه آن را به شکل TOWS هم 

، به معنای قوت Strength کلماتنویسند، ابتدای می

Weakness معنای ضعف،  بهOpportunity  به معنای

به معنای تهدید است. ماهیت قوت و  Threat وفرصت 

شود و فرصت و تهدید می ضعف به درون سازمان مربوط

 .معموالً محیطی است

 

 گام نخست: شناسائی عوامل داخلی و خارجی

شود. ابتدا عوامل داخلی و عوامل خارجی شناسائی می     

پس از مشخص شدن تمامی نقاط ضعف و قوت و 

 داخلیها، ماتریس ارزیابی عوامل تهدیدها و فرصت

(IFE) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE )  تشکیل

و  IFE ماتریسشود. نقاط ضعف و قوت داخلی در می

تجزیه و  EFE ماتریسفرصتها و تهدیدات خارجی در 

شوند. پس از مشخص شدن و نمره دهی عوامل تحلیل می

ها درونی و بیرونی، این عوامل در جدول ماتریس استراتژی

های اتخاذ شده با استفاده از گیرند. سپس استراتژیقرار می

نمره دهی شده و اولویت اجرای هر   QSPM ماتریس

 .شودکدام مشخص می

 

 عوامل داخلی و خارجی: تعیین اوزان مگام دو

بندی پس ازشناسائی عوامل داخلی و خارجی و دسته   

ها و تهدیدها، آنها در قالب نقاط قوت وضعف و فرصت

 .باید میزان اهمیت هریک از آنها مشخص شود

 

: ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ومگام س

 خارجی

ابتدا  (IFE) برای تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی     

نقاط قوت و سپس نقاط ضعف را لیست کرده و به 

اهمیت( تا یک هرعامل یک ضریب وزنی بین صفر )بی

دهیم. در اینصورت جمع )بسیار مهم( اختصاص می

 .ضرایب وزنی اختصاص داده شده باید مساوی یک باشد

 1دهیم. نمره می 4تا  1ها نمره به هریک از این عامل  -

 3نمره  ضعف کم، 2مره بیانگر ضعف اساسی، ن

نشان دهنده قوت بسیار باالی  4بیانگرنقطه قوت و نمره 

 .باشدعامل می

 برای تعیین نمره نهایی هرعامل، ضریب هرعامل را در  -

 .نمره آن ضریب کنیم

ی نهایی هرعامل را محاسبه کنیم تا نمره هامجموع نمره  -

 .نهایی سازمان مشخص شود

باشد یعنی سازمان ازنظر  2.5از میانگین آنها کمتر  اگر

عوامل داخلی دچارضعف بوده و اگر نمره میانگین 

 .باشدباشد سازمان دارای قوت می 2.5بیشتراز 

نیز  ( EFE) برای تهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی     

 .شودمانند قبل عمل می

 

 SWOTگام چهارم: طراحی مدل تحلیلی

برای تجزیه و تحلیل هم زمان عوامل داخلی و      

گردد. این خارجی از ماتریس داخلی و خارجی استفاده می

ماتریس برای تعیین موقعیت صنعت یا سازمان به کار 

رود و برای تشکیل آن باید نمرات حاصل از ماتریس می

ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی را 

مشخص  محدودهافقی آن قرار داد تا  در ابعاد عمودی و

ی مناسبی را برای آن مشخص هاگردد و بتوان استراتژی

 کرد. 

یافته هر به شکل نظام SWOT روش تجزیه و تحلیل     

ها را که در یک از عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدید

اند مورد تحلیل قرار داده و مرحله قبل شناسایی شده

سازد. در موقعیت را منعکس میهای متناسب با استراتژی

پس از فهرست نمودن هر یک از عوامل  SWOT مدل

قوت، ضعف، فرصت و تهدید که در مرحله قبل شناسایی 



های مربوطه به خود بر حسب شده و نوشتن آنها در سلول

ترتیب امتیاز وزن دار از محل تالقی هر یک از آنها 

این همواره گردد. بنابرهای مورد نظر حاصل میاستراتژی

 ST ،WT ،WOاین ماتریس منجر به چهار دسته استراتژی

 ماتریس تجزیه و تحلیل 1شود. در جدول می SO و

SWOT  (.1393)حبیبی،  نشان داده شده است 

 

 نتایج-7

 ارزیابی محیط بیرونی و درونی

 با بافت تاریخی بر تأثیرگذار درونی و بیرونی عوامل ابتدا

 مورد درونی و بیرونی محیط ارزیابیماتریس  از استفاده

 و بیرونی عوامل تعیین از پس .گیرند می قرار ارزیابی

عوامل )درونی  ماتریس شده در فهرست عوامل به درونی،

 تا 1 بین ای رتبه و وزن هرکدام، اهمیت مبنای بر و بیرونی(

 از هریک که ثیری است تأ میزان بیانگر رتبه، .شد داده 4

 وجود آمدن چنین وضعیتی برای بافت دارند. ه ب در عوامل

 مربوط رتبه در عامل هر وزن ضرب از نهایی ی نمره سپس

 .آید می به دست عامل همان به

 و بیرونی عوامل یهاماتریس در که طور همان     

 نمره شود، می مشاهده (5 و 4 ی شماره یهادرونی)جدول

( 5/2)بیشتر از  11/3 درونی عوامل نهایی ماتریس ی

 عواملی بهره از توانسته بافت که است این بیانگر که است

 کند دوری عواملی از یا ایجادمی کنند قوت که کند برداری

 53/2ی نهایی  نمره همچنین .شوند می ضعف موجب که

 ( بیانگراین است که بافت نتوانسته5/2از  کمی بیشتر)

استفاده کند و از  هااز فرصت بخوبی و در حد مطلوبی

 تهدیدات دور شود.
 

 

 ماتریس عوامل درونی .3جدول 

 نمره رتبه وزن عوامل درونی

 01/0 1 03/0 اصالت و قدمت محله  

 02/0 1 02/0 همبستگی جمعی و احساس دلبستگی به مکان در بین مردم

 04/0 2 02/0 ی اصلی فرامنطقه ایهامعابر و دسترسی

 03/0 3 01/0 شناخته شدن محله در سطح تهران

 24/0 3 08/0 وجود ساختمانها و ابنیه متروکه و مخروبه جهت تبدیل

 فشردگی و فرسودگی بافت، کیفیت پایین زندگی و امکان مداخله 

 برای آزاد سازی زمین

02/0 3 06/0 

 02/0 1 02/0 ساختمانرونق بازار مسکن و گرانی زمین نسبت به 

 12/0 2 06/0 سهولت دسترسی به محل کار وفعالیت

 15/0 3 05/0 شبکه ساخت و بارگزاری ابنیه، کیفیت بندی، دانه در همگنی

 28/0 4 07/0 نفوذ پذیری پایین 

 24/0 3 08/0 ی مهمهاوجود ترافیک در محل تقاطع

 09/0 3 03/0 و مشکالت مالی تملک آنها هاتجاری بودن امالک در تقاطع

 20/0 4 05/0 )جیحون( به علت تجاری بودن لبه آنها هاعدم امکان تعریض برخی خیابان

، آشفتگی معابر و عدم رعایت حق هاایجاد راهبندان و ترافیک ساکن در محل تقاطع

 تقدم

03/0 3 09/0 

 06/0 2 03/0 حضورپذیری پایین بدلیل کمبود امکانات

هاقوت  

هاضعف  



 نمره رتبه وزن عوامل درونی

 16/0 3 08/0 به علت نامناسب بودن پیاده روها هاعدم آرامش خاطر عابرین و پیاده

 18/0 2 09/0 دن فضاهای عمومی برای تردد افرادنبومناسب 

 04/0 2 02/0 عدم هماهنگ سازی محیط برای حضور توان خواهان جامعه

 21/0 3 07/0 معابر توسط خودروهای متوقفتبدیل معابر به فضای پارکینگ خودروها و اشغال 

 32/0 4 08/0 ی محلیهاکمبود معابر و کم عرض بودن معابر و دسترسی

 36/0 4 09/0 ی اصلی و در همه جهات هاعدم امکان حرکت اتوبوس در همه خیابان

 و بافت عمق به رسانی خدمات امکان عدم نتیجه در و حداقل دسترسی شدید ضعف

 بافت سطح در پارکینگ کمبود

06/0 3 18/0 

 04/0 2 02/0 منطقه سطح در خدمات و هاکاربری مناسب توزیع عدم

 06/0 3 02/0 درمانی و بهداشتی خدمات کمبود

 11/3 67 1 مجموع

 

 
 ماتریس عوامل بیرونی .4 جدول

 نمره رتبه وزن عوامل بیرونی

 24/0 4 06/0 به حمل و نقل عمومیتوجه جدی حکومت و نظام شهرداری  

 14/0 2 07/0 نزدیکی به شبکه بزرگراهی و مترو

 16/0 4 04/0 وجود امالک فرسوده اطراف محورها جهت نوسازی و عقب نشینی

 05/0 1 05/0 و طرحهای شهرداری به تشویق پیاده مداری هاوجود و تاکید سیاست

 21/0 3 07/0 ی فرسوده های تجمیع پالکهاداشتن ظرفیت پروژه

 07/0 1 07/0 بافت حاشیه در وسیع و بزرگ خدماتی یهاعرصه وجود

 48/0 4 12/0 افزایش روزافزون حجم خودرو   

 16/0 2 08/0 محصور بودن محله و باال بودن حجم ترددها

 42/0 3 14/0 عدم توسعه مناسب سیستم حمل و نقل عمومی

 18/0 2 09/0 شدید معابر مناطق و محالت مجاورترافیک 

 14/0 2 07/0 خطرات ناشی از ایجاد ترافیک و راهبندان برای عابرین

 10/0 2 05/0 وجود و روند صعودی ترافیک عبوری از محله

 فقدان و کیفی بلحاظ چه و کمی نظر از چه شهری خدمات ناموزون توزیع و کمبود

 مراتبی سلسله نظام

06/0 2 12/0 

 06/0 2 03/0 مرجع ساختاری یهاایده از برخورداری بدون مداخالت

 53/2 34 1 مجموع 

  

  

 
 ضعف ها

 فرصت ها

 تهدیدها



 

 معابر و دسترسی سواره .5جدول 

 1393تهران،  10طرح بهسازی محالت منطقه برگرفته از ماخذ: 



 معابر و دسترسی پیاده .6جدول 

 1393تهران،  10طرح بهسازی محالت منطقه برگرفته از ماخذ: 



 پارکینگ .7جدول 

 1393تهران،  10طرح بهسازی محالت منطقه برگرفته از ماخذ: 

 



امیتاز کسب  باتوجه این پژوهش در قبول قابل راهبردهای

تهاجمی  راهبردهای ی بیرونی ودرونی،هاشده در محیط

 بر راهبردها، تمام میان از پژوهش این در است. بنابراین

در نتیجه در ادامه  .شود می تاکید بیشتری SOراهبردهای 

ی مربوطه در های توسعه با زیر بخشهامهمترین استراتژی

 گردد. می ی تدوین شده، مشخصهاکنار پروژه

 

 گیرینتیجه-8
موضوع حمل و نقل شهری یکی از مهمترین مباحث 

بهتر حوزه زندگی بشر امروز شهرسازی و به بیان 

 ی متعددیهاخصوصا در کشورمان است. چراکه آلودگی

که ناشی از استفاده غیر  )صوتی، هوا، بصری و . . .(

شود موجب ایجاد مانعی بزرگ می صحیح از حمل و نقل

ی هاشود. اگر در توسعهمی آلدر ایجاد یک زندگی ایده

یت داده شهری جدید به مقوله حمل و نقل عموی اهم

مدن شدید کیفیت زندگی در آنشود باید منتظر پایین 

 ربیشت هابایست در نوسازیمی جوامع مذکور شد. این مهم

ی فرسوده و هامورد نظر قرار گیرد چراکه معموال بافت

داخلی شهرها باتوجه به اهمیت و موقعیت قرار گیریشان 

 هحکنند. با توجه به مباحث مطورمی توجه بیشتری را طلب

در این تحقیق راهبردهایی استخراج گردید تا مرحمی 

 هرچند کوچک بر این درد باشد. 

 راهبردهای مذکور شامل:

روانسازی حرکت وسایل نقلیه عمومی بصورت  -1

 تاکسی و اتوبوس؛

ای افزایش سرانه پارکینگ و کاهش پارک حاشیه -2

 ی اصلی؛هامعابر خیابان

راه حمل و  از بین بردن موانع حرکتی )موانع بر سر -3

 نقل عمومی(؛

 ی اصلی؛هایکپارچه سازی پیاده روها در خیابان -4

توجه به نیازهای توان خواهان )معلوالن، سالمندان،  -5

 زنان و کودکان( در طراحی پیاده روها؛

ی خیلی فرسوده و هاتعریض معابر و نوسازی پالک -6

 فرسوده؛

روانسازی حرکت و افزایش نفوذپذیری در سطح  -7

باشد. باتوجه به راهبردهای پیشنهادی میمحله و . . . 

اقدام به تعریف سیاست و پروژه نیز شده است که در 

ارائه  هاغالب جدول و بصورت کامل در بخش یافته

 شده است.
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ABSTRACT 

In recent years special attention to the development of Mbnty on public transport in cities and 

Aftthah projects such as metro Kalanshhrha (Shiraz, Isfahan, etc.) is evidence of this claim. 

This approach is important in planning the arrival in recent years has found and authorities 

have gradually realized its importance, the benefits and consequences of applying this 

approach to reduce air pollution, visual pollution, noise pollution, which is strongly pressed 

throats cities and residents have put them in suffering, as well as increased traffic, pedestrian 

safety, traffic safety have increased due to the expansion of collective mobility, lower 

household spending caused by transportation, balancing urban development, balanced system 

Remember, promote walk ability and Tehran as Srlyst the list of all the pollution problems in 

their neighborhood. Therefore, in this study, South Zanjan District 10 of Tehran Municipality 

is located almost in the heart of the city, have been selected. Swat technique used in this 

study (SWOT), and the method used descriptive analytical data collected documentation - 

Library and field. Corrects the geometry of roads and intersections, the lubrication and 

increased permeability, integration, especially in the main streets and sidewalks...), the 

project has been defined. 
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