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یکپارچگی در توسعه شهری و برنامه¬ریزی حمل¬و¬نقل
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چکیده :در شهر¬ سازی نوین در نظرگیری ارتباط تو سعه شهر و حمل¬و¬نقل باعث ارتقای معیار¬های کیفی شهر
می¬ شود .تو سعه شهر¬ها با بهره-گیری از پتان سیل¬های عنا صر ترابری شهری همواره در طول تاریخ مورد توجه
بوده و در دوره¬های زمانی مختلف با اهداف و روش-های گوناگونی صورت پذیرفته است .در این زمینه آنچه در هزاره
سوم بر آن تأکید می¬شود ،یکپارچگی در توسعه شهری و برنامه-ریزی حمل¬و¬نقل است.
هدف از این پژوهش برر سی مؤلفه¬های تو سعه مبتنی بر حمل¬و¬نقل عمومی و برر سی اندرکنش تو سعه شهری و
حمل¬و¬نقل عمومی و نتایج جهانی این رویکرد ا ست .بدین منظور پس از معرفی و مزایای رویکرد تو سعه مبتنی بر
حمل¬و¬نقل عمومی ،اثر مکان و چگالی توسعه ،اختالط کاربری زمین ،شرایط دوچرخه¬سواری و پیاده¬روی ،کیفیت
و نزدیکی حمل¬و¬نقل همگانی ،مدیریت پارکینگ ،محدودیت در حرکت خودروی شخصی و مدیریت تقاضای سفر بر
رفتار سفر افراد واکاوی می¬شود .در انتها تأثیر در نظرگیری یکپارچگی در توسعه شهری و حمل¬و¬نقل در سه شهر
موفق بیان می¬گردد.

واژگان کلیدی :توسعه پایدار ،اندرکنش توسعه شهری و حمل¬و¬نقل عمومی ،تجربیات موفق یکپارچگی توسعه شهری
و حمل¬و¬نقل عمومی ،حمل¬و¬نقل پایدار
*Iman.farzin@modares.ac.ir

 -1مقدمه
شهرنشینی پدیدهای پویا است و به فراخور این
پویایی نیازمند مدیریت شهری و برنامهریزی اصولی در
جهت نیل به اهداف توسعه پایدار است (Sajadinia,
 2020).در نظریات مرتبط با توسعه پایدار در حوزه
کاربری¬های شهری ،استفاده بهینه از زمین با رویکرد
احیاء ،ممانعت از رشد پهندشتی شهر¬ها ،افزایش
تراکم و ایجاد کاربری¬های مختلط مطرح شده است.
استفاده روزافزون از خودروی شخصی باعث مشکالت
عدیده¬ای مانند اتالف وقت ،آلودگی¬های
زیستمحیطی و نیاز به سرمایه¬گذاری¬های کالن
گردیده است .به منظور نیل به توسعه پایدار ،هماهنگی

بین برنامه¬ریزی حمل¬و¬نقل و کاربری اراضی به
منظور کاهش تمایل به استفاده از اتومبیل شخصی،
امری ضروری است .در این مورد لزوم طراحی کاربری
شهری به گونه¬ای که موجب دسترسی به مقاصد سفر
یا خدمات به وسیله پیاده¬روی و حمل¬و¬نقل همگانی
شود و تقویت نقش واحد همسایگی مستقر در اطراف
ایستگاه¬های حمل¬و¬نقل عمومی امری ضروری
است .توسعه مبتنی بر حمل¬و¬نقل عمومی توسعه¬ای
متراکم با ترکیب مناسبی از کاربری¬ها در مجاورت
ایستگاه¬ها و مسیر¬های حمل¬و¬نقل عمومی است.
این امر باعث ایجاد محالتی سرزنده با کیفیت باالیی از
زندگی می¬شود .در این رویکرد امکان زندگی و فعالیت
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پیوستگی

فشردگی

مؤلفههای توسعه مبتنی بر حملونقل عمومی

در محیطی متراکم با کاربری¬های متنوع و دارای
گزینه¬های متعدد جابه¬جایی فراهم آمده و سبب
اختصاص زمان کمتر به رانندگی و نیز کاهش تقاضای
سفر با اتومبیل شخصی خواهد شد.
پژوهش جاری در چهار بخش تنظیم گردیده
است .پس از بیان کلیات در قسمت جاری ،در قسمت
دوم به بررسی تعریف توسعه مبتنی بر حمل¬و¬نقل
عمومی و مزایای این رویکرد پرداخته می¬شود .قسمت
سوم و چهارم به ترتیب به تأثیر توسعه شهری بر
حمل¬و¬نقل و نمونه¬های جهانی یکپارچگی در
برنامه¬ریزی حمل¬و¬نقل و توسعه شهری اختصاص
دارد.

اصول در اجرا می¬توان بر ایجاد جوامع مبتنی بر
حمل¬و¬نقل عمومی و همچنین یکپارچگی توسعه و
حمل¬و¬نقل کمک نمود ( & Dimitriou
.)Gakenheimer, 2011

 -2توسعه مبتنی بر حملونقل عمومی
تعاریف زیادی از توسعه مبتنی بر حمل¬و¬نقل
عمومی ارائه شده است .جامع¬ترین تعریف توسط
کالتورپ از رهبران جنبش نوشهرگرایی ارائه شده است.
او توسعه مبتنی بر حمل¬و¬نقل عمومی را اینگونه
تعریف می¬کند:
"توسعه مبتنی بر حمل¬و¬نقل عمومی ترکیبی
عملکردی از کاربری زمین با حمل¬و¬نقل عمومی به
وسیله ایجاد محالت فشرده ،قابل پیاده¬روی و با
کاربری مختلط در یک فاصله با قابلیت پیاده¬روی از
است
عمومی
حمل¬و¬نقل
ایستگاه¬های
".)Calthorpe, 1990(.
ترکیب کاربری¬های مسکونی ،خردهفروشی،
اداری و کاربری¬های عمومی در یک محیط پیاده مدار،
استفاده از حمل¬و¬نقل عمومی ،دوچرخه¬سواری و
پیاده¬روی را تسهیل می¬نماید .این نوع از توسعه
افراد ،مشاغل و خدمات را در کنار یکدیگر قرار داده و
به گونه¬ای طراحی می¬شود که سفر¬های با استفاده
از پیاده¬روی ،دوچرخه ،حمل¬و¬نقل همگانی نسبت
به سفر با اتومبیل شخصی پیشی بگیرد.
مؤلفه¬های توسعه مبتنی بر حمل¬و¬نقل
عمومی در شکل  1بیان گردیده است .با قرار دادن این

توسعه درون زا

کاربری مختلط

دوچرخهمداری

پیادهمداری
تغییر الگوی استفاده از حملونقل
شخصی
حملونقل عمومی

شکل  .1مؤلفه¬های توسعه مبتنی بر
حمل¬و¬نقل عمومی ( & Dimitriou
)Gakenheimer, 2011
 -1-2مزایای توسعه مبتنی بر حمل¬و¬نقل
عمومی:
هدف اصلی توسعه مبتنی بر حمل¬و¬نقل
عمومی در اغلب جوامع کاهش سهم استفاده از خودروی
شخصی است .در نتیجه این امر مزایای زیر نیز حاصل
می¬گردد:
 استفاده کارا و پایدار از زمین ،انرژی و منابع
 افزایش سهم استفاده از حمل¬و¬نقل همگانی و
سود حاصل از کرایه آن
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کاهش تراکم و هزینه¬های حمل¬و¬نقل با
استفاده از کاهش سهم استفاده از خودروی
شخصی
بهبود کیفیت هوا و کاهش انتشار گاز¬های
گلخانه¬ای
تضمین سبک زندگی سالمتر و فعالتر با تشویق
مردم به پیاده¬روی
بهبود دسترسی به مشاغل و فرصت¬های اقتصادی
برای صاحبان مشاغل و افراد کمدرآمد
ایجاد فعالیت متمرکز (.)Renne, 2016
 -3تأثیر توسعه شهری بر حملونقل

حجم گسترده¬ای از تحقیقات تعامل
برنامه¬ریزی کاربری زمین و حمل¬و¬نقل را بررسی
کرده¬اند .در دیدی کلی ،مدارک منجر به نتیجه
متقاعد¬کننده¬ای به صورت زیر می¬شود:
"در مکان¬هایی که پایداری حمل¬و¬نقل عضو
جدانشدنی از فرآیند برنامه¬ریزی کاربری زمین در نظر
گرفته می¬شود ،وسایل حمل¬و-نقل عمومی بیشتر
مورد استفاده قرار می¬گیرند .ولی در مکان¬هایی که
فرآیند توسعه بدون توجه به مالحظات حمل¬و¬نقلی
صورت می-گیرد ،وابستگی به خودروی شخصی فزونی
می¬یابد".
تعامل میان برنامه¬ریزی شهری و حمل¬و¬نقل
در هشت مورد به صورت زیر قابلبررسی است.
 مکان توسعه
 چگالی توسعه
 اختالط کاربری زمین
 شرایط دوچرخه¬سواری و پیاده¬روی
 کیفیت و نزدیکی حمل¬و¬نقل همگانی
 مدیریت پارکینگ
 محدودیت در حرکت اتومبیل شخصی
 مدیریت تقاضای حمل¬و¬نقل ( & Taylor
)Sloman, 2011

در ادامه در مورد هریک از موارد توضیحاتی ارائه
می¬گردد.
 -1-3مکان توسعه:
اولین و اساسی¬ترین انتخاب برای توسعه ،مکان
آن در ارتباط با مراکز شهر و کریدور¬های
حمل¬و¬نقل است .مطالعات پیشین نشان¬دهنده این
امر است که عادت سفر افراد به شدت تحت تأثیر نوع
کریدور حمل¬و¬نقلی نزدیک به محل فعالیت است.
بهعنوانمثال مقایسه¬ای میان توسعه مناطق مسکونی
در اطراف شهر آکسفورد انجام گردید (شکل .)2
همانگونه که مشاهده می¬شود ،خانوار¬هایی که در
اطراف جاده¬ها قرار دارند ،نسبت به خانوار¬هایی که
نزدیک ایستگاه قطار هستند ،بیشتر از اتومبیل شخصی
خود استفاده می¬کنند (.)Curtis, 1996

شکل  .2تأثیر مکان توسعه بر استفاده مردم از
وسایل نقلیه در شهر آکسفورد ()Curtis, 1996

 -2-3چگالی توسعه:
پس از مکان ،چگالی توسعه مهمترین ویژگی آن
است .چگالی به صورت تعداد افراد یا مشاغل در واحد
سطح تعریف میگردد .در کنار مفهوم چگالی ،خوشه-
بندی نیز به صورت نزدیکی مشاغل مرتبط به هم (اغلب
در مراکز تجاری) تعریف میگردد .چگالی و خوشهبندی
در مقیاسهای گوناگونی مانند منطقهای و ناحیهای
تعریف میگردند و از طریق مکانیسمهای زیر بر الگوی
سفر تأثیر میگذارند.
 دسترسی کاربری زمین
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با افزایش چگالی ساکنین و مشاغل ،تعداد مقاصد
بالقوه قرار گرفته در منطقه جغرافیایی ،مسافت سفر و
تمایل به سفر با اتومبیل شخصی کاهش مییابد.
بهعنوانمثال مدرسهای در مناطق کم تراکم به ساکنین
صدها متری اطراف خود خدمترسانی میکند و در
نتیجه دانشآموزان بیشتر از وسایل موتوری استفاده
میکنند .درحالیکه مدارس در مناطق با چگالی باال به
دانشآموزان در محدوده کمتری خدمترسانی میکند،
میانگین مسافت سفر کاهش پیدا میکند و دانشآموزان
برای رسیدن به مدرسه بیشتر از پیادهروی و دوچرخه-
سواری استفاده میکنند.
 افزایش تنوع شیوههای حملونقل
با افزایش چگالی تعداد گزینههای حملونقلی
ناشی از تنوع در توان اقتصادی افراد افزایش پیدا می-
کند .همچنین در این مناطق نیاز به تسهیالت
دوچرخهسواری ،پیادهروهای مناسب و حملونقل
همگانی مناسب بیشتر میگردد.
 کاهش دسترسی اتومبیل شخصی
افزایش تراکم باعث کاهش سرعت اتومبیل
شخصی ،کاهش عرضه پارکینگ و افزایش گرههای
ترافیکی میگردد .این امر موجب کاهش مطلوبیت و
جذابیت سفر با اتومبیل شخصی شود.
در یک نتیجهگیری کلی میتوان گفت با افزایش
تراکم سرانه مالکیت و استفاده از اتومبیل شخصی
کاهش و استفاده از سایر شیوههای حملونقل افزایش
پیدا میکند .نتیجه مطالعهای بدینصورت است که
چنانچه افراد از شهری پراکنده و اتومبیل محور مانند
آتالنتا به شهری متراکم و با وسایل حملونقل متنوع
مانند بوستن نقلمکان کنند و با ثابت بودن تمام عوامل
اقتصادی و اجتماعی %22 ،تمایل به سفر با اتومبیل
شخصی کاهش پیدا میکند (.)Holtzclaw, 1994
چگالی در مبدأ و مقصد هردو بر رفتار سفر تأثیر-
گذار است .در مطالعهای به این نتیجه رسیده شد که با

افزایش تراکم مناطق مسکونی تا  04نفر در 0444
مترمربع ،استفاده از حملونقل همگانی  2تا  7درصد
افزایش مییابد .درحالیکه با افزایش تراکم مناطق
تجاری تا  144شاغل در  0444مترمربع ،باعث افزایش
 0درصدی در استفاده از حملونقل همگانی میگردد
که این رقم حدود  11درصد از کل سفرها را تشکیل
خواهد داد (.)Taylor & Sloman, 2008
 -3-3اختالط کاربری زمین:
اختالط کاربری زمین به صورت قرارگیری انواع
مختلفی از کاربریها مانند مسکونی ،تفریحی ،اداری و
صنعتی در نزدیکی یکدیگر تعریف میگردد .اختالط
کاربری زمین در مقیاسهای گوناگونی مانند اختالط
کاربری زمین در مقیاس یک ساختمان (مشاغل خرد
در طبقات پایین و مشاغل اداری و تجاری در طبقات
باالتر) یا در مقیاس یک خیابان تعریف میگردد.
اختالط کاربری زمین باعث کاهش مسافت سفر و
در نتیجه استفاده از شیوههای پیادهروی و دوچرخه-
سواری میگردد .ترکیب مشخصی از کاربریهای زمین
مانند تجمیع مدارس ،مغازهها ،پارکها و سرویسهای
رایج مورداستفاده در همسایگی مناطق مسکونی باعث
کاهش سفر میگردد .اینگونه اختالط باعث شکلگیری
شهری به مانند روستا میشود که دارای مراکز قابل
پیادهروی و خدمات موردنیاز در اطراف محل سکونت یا
کار افراد است .طبق مطالعهای در انگلستان ،با فراهم
آوردن اختالط کاربری زمین درصد افرادی که به تنهایی
به وسیله اتومبیل شخصی سفر میکنند از  71/7به
 74/8درصد تقلیل یافت (.)Suhrbier et al., 1995
 -4-3شرایط دوچرخهسواری و پیادهروی:
شرایط دوچرخهسواری و پیادهروی (این دو شیوه-
سفر به نام شیوه سفر فعال نیز شناخته میشوند) متأثر
از کمیت و کیفیت پیادهروها ،خطوط عابر پیاده ،اتصال
شبکه مسیرها و امنیت و جذابیت تسهیالت پیادهروی
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و دوچرخهسواری است.
بهبود شرایط دوچرخهسواری و پیادهروی باعث
افزایش گرایش به انجام سفر با وسایل غیر موتوری،
افزایش سفر با حملونقل همگانی و کاهش استفاده از
اتومبیل شخصی میگردد .سرورو و رادیش به این نتیجه
رسیدند که در جوامع مناسب برای پیادهروی افراد %04
سفرهای کاری و  %12سفرهای غیر کاری خود را با
حملونقل همگانی ،دوچرخهسواری و پیادهروی انجام
میدهند .این مقدار حدود  %11بیشتر از جوامع خودرو
محور با شرایط مشابه است .همچنین در مطالعهای دیگر
به این نتیجه رسیده شد که در جامعهای با پیادهروهای
مناسب افراد تا  3برابر بیشتر از جامعهای با پیادهروهای
غیر جذاب ،از شیوه پیادهروی استفاده میکنند
(.)Cervero & Radisch, 1995
در مطالعهای که توسط بوهر و همکاران انجام
گردید ،به مقایسه سهم پیادهروی و دوچرخهسواری در
آلمان و آمریکا طی سالیان  2441تا  2448میالدی
پرداخته شد .آنها به این نتیجه رسیدند که در آمریکا
طی این سالیان سهم سفرهای پیاده در نسبت %18/2
ثابت باقی مانده است .درحالیکه این سهم در آلمان از
 %33/2به  %02/3افزایش یافته است .همچنین در
آمریکا سهم سفرهای با دوچرخه در نسبت  %1/8ثابت
است و در آلمان از  %12/1به  %10/1افزایش یافته است.
آنها علت این امر را در سیاستگذاریهای کاربری
زمین جستجو کردند و نتیجه گرفتند که در آلمان
افزایش سفرها با شیوههای فعال ناشی از سهم کاربری-
های زمین در فاصله  34دقیقهای پیادهروی و دوچرخه-
سواری است .این سهم در سال  2448در آلمان به
ترتیب  %21/2و  %7/8برای پیادهروی و دوچرخهسواری
بوده است و در آمریکا این سهم برابر  %7/7و %1/4
محاسبه شده است (.)Buehler et al., 2011
 -5-3کیفیت و نزدیکی حملونقل همگانی:
اثر حملونقل عمومی بر رفتار سفر در مطالعات

زیادی بررسی گشته است .واضح است شهرهایی که
سرمایهگذاری باالیی در بخش حملونقل عمومی انجام
میدهند ،در انتقال سفرها از اتومبیل شخصی به حمل-
ونقل همگانی موفقتر هستند.
مسافت الزم برای رسیدن به ایستگاههای اتوبوس
و همچنین کیفیت حملونقل همگانی تأثیر مهمی بر
الگوی سفر دارد .نتیجه مطالعهای در زمینه ایستگاههای
حملونقل عمومی شهر حاکی از این بود که در ایستگاه-
هایی با سرفاصله زمانی حداکثر  12دقیقه ،مردم نسبت
به شهرهایی با همان تراکم منطقه مسکونی 2 ،برابر
بیشتر از حملونقل همگانی استفاده میکنند.
گسترش این پژوهش به تمام  3444ایستگاه
حملونقل همگانی سریع در آمریکا نشان داد خانوارهای
در فاصله  4/2مایلی ایستگاهها (فاصله قابلقبول پیاده-
روی) نسبت به خانوارهایی که در فاصله بیشتر قرار
دارند ،مالکیت خودرو کمتری دارند ( 4/4اتومبیل به
ازای خانوار در مقایسه با  1/3اتومبیل در خانوار).
همچنین این خانوارها کمتر از اتومبیل شخصی (%20
در مقایسه با  )%83استفاده میکنند.
همچنین نوع زیرساختهای حملونقل عمومی
نیز بر رفتار سفر تأثیر به سزایی دارد .برخی از سیستم-
های ریلی درونشهری مسافران بیشتری را نسبت به
سیستم اتوبوسرانی با سرعت ،تواتر و کرایه جذب کرده-
اند .علت این امر را میتوان در راحتی انتظار ،مصونیت
از ازدحام و دیگر عوامل در نظر گرفت .بهعنوانمثال در
شهرهایی از آمریکا که دارای قطار درونشهری هستند،
حتی تا  044درصد بیشتر از دیگر شهرها که تنها دارای
اتوبوس هستند ،مسافران از حملونقل همگانی استفاده
میکنند (.)Curtis, 2005
 -6-3مدیریت پارکینگ:
تدارک حملونقل عمومی به تنهایی متضمن
پایداری الگوی سفر نیست .جنبههای دیگر از برنامه-
ریزی کاربری زمین نقشی اساسی در انتخاب وسیله
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حملونقلی افراد بازی میکنند؛ بنابراین انتخاب مکان
صحیح برای توسعه جدید نیازمند دقت است.
بهعنوانمثال افزایش کیفیت خدماترسانی حملونقل
عمومی در مکانهایی که حجم وسیعی از سفرها با
اتومبیل شخصی انجام میگیرد ،کارا نیست ( Shoup,
.)1997
یکی از مهمترین تعامالت بین برنامهریزی کاربری
زمین و حملونقل همگانی در مفهوم مدیریت پارکینگ
تداعی میشود .مدیریت پارکینگ به معنای تعداد،
قیمت و مقررات مربوط به تسهیالت پارکینگ است.
چگونگی مدیریت پارکینگ اثر شگرفی روی رفتار سفر
افراد دارد .با افزایش تعداد پارکینگ و ارزانبودن آن،
مالکیت و استفاده از خودروی شخصی افزایش و
دسترسی کاربری زمین کاهش مییابد .تعداد و قیمت
تسهیالت پارکینگ اثر فراوانی بر انتخاب شیوه سفر
افراد دارد .چنانچه ایستگاهی جهت استفاده به عنوان
پارکسوار طراحی شود ،در اطراف این ایستگاه خیابان-
های اصلی پرتراکم و در نتیجه دسترسی افراد پیاده یا
دوچرخهسوار محدود خواهد شد و مکانهایی که
مناسبترین مکان برای ادارات ،مغازهها یا مناطق
مسکونی با تراکم باال هستند ،اشغال خواهد گردید.
کمیت و قیمت پارکینگ هردو تأثیر زیادی بر
الگوی سفر دارند .مطالعاتی که در شهرهای کانادا انجام
گردید ،به رابطه معکوس بین تعداد پارکینگ در مناطق
مرکزی شهر و میزان استفاده از حملونقل همگانی
رسید .همچنین حاصل مطالعهای دیگر این بود که افراد
برای رفتن به سر کار خود چنانچه در محل کار پارکینگ
مجانی باشد %24 ،بیشتر از افرادی که برای پارکینگ
پول پرداخت میکنند از خودروی شخصی استفاده می-
کنند (.)Falcocchio & Levinson, 2015
 -7-3محدودیت در حرکت اتومبیل شخصی:

integrate transport and land use planning

1

پروژه اروپایی تجمیع برنامهریزی حملونقل و
کاربری

زمین1

به صورت صریح پیشنهاد زیر را بیان

میکند:
"سیاستهای حملونقل و کاربری زمین تنها در
صورتی موفق است که ضوابط الزمی را برای حملونقل
شهری پایدار به مانند کاهش مسافت ،زمان سفر و
استفاده از خودروی شخصی فراهم آورد .به صورتی که
سفر با خودروی شخصی از جذابیت کمتری برخوردار
باشد (قیمت بیشتر یا کندتر)" ( Paulley & Pedler,
.)2000
در عمل این تعریف بدان مفهوم است که سیاست-
گذاریها باعث جذابیت بیشتر وسایل حملونقل دیگر
نسبت به اتومبیل شخصی گردد .یکی از سیاستگذاری-
های مفید برای انجام این مهم ،نفوذپذیری

فیلترشده2

نامیده میشود .در این سیاستگذاری دسترسی
مستقیم عمالً برای وسایل شخصی محدود میگردد و
دسترسی برای حملونقل عمومی ،پیادهروی و
دوچرخهسواری بیشتر میگردد.
در شهرهای مانند فرایبورگ آلمان نفوذپذیری
فیلترشده عامل اصلی موفقیت در محدود کردن استفاده
از خودروی شخصی و افزایش سهم وسایل دیگر است.
آمدوشد با خودروی شخصی تنها به یک شبکه محدودی
از راههای اصلی هدایت میگردد و توسعه مناطق برون-
شهری براساس استفاده از خودروی شخصی است .این
امر باعث افزایش استفاده از وسایلی مانند دوچرخه و
زمان سفر کمتر و راحتی بیشتر میگردد ( Melia,
.)2008
در این مطالعه که در هلند صورت پذیرفته است،
مناطق با دسترسیهای متفاوت اتومبیل شخصی با
یکدیگر مقایسه گردیدند .مناطق با دسترسی کم برای
خودرو شخصی به صورتی تعریف شد که حداقل یک
دقیقه رانندگی برای رسیدن به نزدیکترین خیابان
اصلی نیاز باشد ،سرعت رانندگی  34کیلومتر بر ساعت
filtered permeability

2
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و حق تقدم با عابران پیاده باشد .طی این مطالعه تعداد
سفرها با خودروی شخصی در این مناطق  %04کمتر از
مناطق با دسترسی باال با کاربریها و چگالی یکسان بود
(.)Taylor & Sloman, 2011

درصد را معموالً نتیجه میدهند .در مناطق مرکزی شهر
این سیاستها باعث انتقال شیوه سفر به سمت پیاده-
روی و حملونقل همگانی میگردد .درحالیکه در
مناطق با تراکم پایین این انتقال به سمت همپیمایی1
و دوچرخهسواری خواهد بود (.)Ewing, 1993

 -8-3مدیریت تقاضای سفر:
سیاستها و برنامههای مدیریت تقاضای حملونقل
(که معموالً با عنوان مدیریت تحرک نیز شناخته می-
شود) باعث بروز رفتارهای سفر کاراتر میگردد .این
سیاستگذاریها به عنوان گزینه جانشینی برای
گسترش ظرفیت راهها و افزایش تعداد پارکینگها می-
تواند مورد استفاده قرار گیرد .مدیریت تقاضای حملو-
نقل به طور مستقیم بر کاربری زمین با حذف نیاز به
راهها و پارکینگهای بیشتر اثرگذار است .برنامههایی
مانند کاهش تقاضای سفر با اتومبیل شخصی میتواند
منجر به کاهش  14الی  34درصدی سفر با اتومبیل
شخصی گردد .مثالهایی از برنامههای کاهش تقاضای
سفر با اتومبیل شخصی به صورت زیر است:
 اختصاص بلیتهای حملونقل عمومی رایگان یا
دارای تخفیف
 مدیریت پارکینگ
 اختصاص زمان شروع به کار شناور به تناسب شغل
 دورکاری
 برنامههای تشویق شهروندان به استفاده از حملو-
نقل همگانی ،پیادهروی و دوچرخهسواری
برنامههای جامع کاهش تقاضای سفر با اتومبیل
شخصی معموالً تعداد سفر با این وسیله را بین  0الی
 24درصد به مکانی خاص در دوره اوج کاهش میدهد.
اثرات این برنامهها به تناسب مکان و مشخصات
اقتصادی -اجتماعی افراد متفاوت است .برنامههایی که
فاقد مشوقهای اقتصادی باشند ،کاهشی کمتر از 14
1 Carpool
2 Vauban
3 Stockholm

-4

نمونه¬های جهانی یکپارچگی در توسعه
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در این قسمت به بررسی تأثیر در نظرگیری
یکپارچگی در توسعه شهری و برنامهریزی حملونقل در
سه شهر ووبان( 2آلمان) ،استکهلم( 3سوئد) و
آرلینگتون( 0آمریکا) پرداخته میشود و نتایج تجربیات
این شهرها ناشی از این امر در پایداری شهری و حمل-
ونقل بررسی میگردد.
 -1-4ووبان:
ووبان شهری توسعهیافته در کنار فرایبورگ 2است
که در فاصله  3کیلومتری از مرکز شهر قرار دارد .آغاز
ساخت این شهرک در سال  2444میالدی بود و آخرین
مرحله ساخت آن در سال  2443به اتمام رسید .این
شهر به منظور سکونت  2444و اشتغال  344نفر
طراحی گردیده است .چگالی خالص در این شهر در
حدود  44الی  144خانوار در هر هکتار است.
ووبان از ابتدا با در نظرگیری توسعه پایدار طراحی
شده است .نه تنها پایداری در حملونقل بلکه برای
مصرف انرژی و دیگر جنبهها نیز ضوابط طراحی پایدار
لحاظ گردیده است .برنامهریزی کاربری زمین در این
شهر متضمن وجود تسهیالت و مشاغل محلی در فاصله
راحت برای افراد پیاده یا دوچرخهسوار است .طراحی و
الیهبندی خیابانهای این شهر به گونهای است که
فضای دلچسب و جذابی را برای عابران پیاده و
دوچرخهسواران فراهم آورد .همچنین در راههای اصلی
4 Arlington

Freiburg

5
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این شهرک محدودیت سرعت  34کیلومتر بر ساعت
اعمال شده است.
از زمان آغاز به کار ساخت این شهرک حملونقل
کارگران با اتوبوس صورت میگرفت و پس از اتمام فاز
نهایی ساخت تراموا جایگزین اتوبوس گردید .تواتر تراموا
در ساعات اوج به مقصد فرایبورگ هر  2دقیقه یک بار
است .ووبان توسعه مبتنی بر "کاهش اتومبیل "1را به
جای "تهی از اتومبیل "2به کار گرفت .یکی از مهمترین
سیاستها در تأثیرگذاری کاهش اتومبیل این شهرک،
سیاست ساخت پارکینگ است .در این شهر ساخت
پارکینگ با مالکیت خصوصی ممنوع اعالم شده است و
صاحبان اتومبیل میبایست وسیله خود را در پارکینگ-
های طبقاتی ساختهشده توسط شهرداری پارک کنند.
این پارکینگها هزینهای اولیه و ماهانه را از صاحبان
اتومبیل شخصی دریافت میکنند .همچنین شهرداری
به توسعه آژانس در این شهرک مبادرت نمود .همه این
سیاستگذاریها باعث کاهش تمایل مردم به مالکیت
خودرو گردیده است (.)Melia, 2006
طی مطالعهای این شهر با ریسلفد 3با 14444
ساکن و توسعهای مشابه مقایسه گردید .نتیجهای که
حاصل شد این بود که سطح مالکیت خودرو در ووبان
 %00کمتر است ( 124در مقابل  274اتومبیل در هر
 1444ساکن) .تصویر کلی سفر در ووبان بسیار پایدار
است .سهم اتومبیل شخصی در کلیه سفرها ،%13
حملونقل همگانی  %14و پیادهروی و دوچرخهسواری
 %30است (.)Nobis, 2003

این شهرک سکنی گزیدهاند .طبق مطالعهای مالکیت
خودرو به ازای هر خانوار در این شهرک از  %33در سال
 2442به  %32در سال  2447کاهش یافته است .هدف
غایی از این پروژه انجام  %84سفرها با وسایلی غیر از
اتومبیل شخصی است (.)Cederquist, 2009
 HSدارای چگالی  112خانوار در هر هکتار خالص
است و حدود  34هکتار از این شهرک توسط فضاهای
سبز پوشانده شده است .الیهبندی خیابانها و کاربری-
های این شهرک به گونهای طراحی شده است که
خیابانهای جذابی برای عابران پیاده و دوچرخهسواران
فراهم آید (.)Taylor & Sloman, 2011
مشاغل اداری و صنعتی  %34از کاربریهای زمین
را تشکیل میدهند 144 .رستوران و واحدهای
غذاخوری در مناطق مسکونی پراکنده شدهاند 3 .مدرسه
با مجموع  1344دانشآموز و  14پیشدبستانی برای
 1344کودک در این شهرک تعبیه شده است .حملو-
نقل همگانی در ممکنترین شکل به توسعه خدمت می-
کند .قایقهای مسافری در تمام طول سال با فاصله
زمانی  14دقیقه از اوایل صبح تا نیمهشب مشغول به
کار هستند .یک خط تراموا از تمام نقاط شهر به خیابان
مرکزی مسافران را جابهجا میکنند و خطوط اتوبوس از
تمام نقاط اصلی شهرک عبور میکنند .طبق آمار ،افراد
ساکن این شهر  %22از حملونقل همگانی %27 ،پیاده
و تنها  %21از اتومبیل شخصی استفاده میکنند
(.)Bayulken & Huisingh, 2015
 -3-4آرلینگتون:

 -2-4استکهلم:
پروژهای به نام )Hammarby Sjostad (HS

بزرگترین پروژه توسعه در استکهلم است .هدف از
طراحی این شهرک نیل به هدف حملونقل پایدار بود.
پس از اتمام این پروژه  20444ساکن و  2444شغل در
car-reduced
car-free

1
2

مسئولین شهر آرلینگتون در ایالت ویرجینیای
آمریکا الگوی توسعه حملونقل محوری را به منظور
افزایش دسترسی و امنیت عابران پیاده اجرا کردند .این
پروژه که با نام شهری با شمایل روستا شناخته میشود،
در اطراف پنج ایستگاه مترو اجرا گردید .در این پروژه
Rieselfeld
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در مکانهایی با مسافت قابلقبول پیادهروی در اطراف
این ایستگاهها کاربریهای گوناگون تجاری ،مسکونی و
تفریحی تعریف گردید .همچنین در اطراف این ایستگاه-
ها پیادهرویهای عریض ،رستورانهای گوناگون ،مسیر
ویژه دوچرخه ،فضای سبز دلچسب و آرامکردن جریان
ترافیک لحاظ گردید و دسترسی مسیرهای عابران پیاده
به انواع وسایل حملونقل همگانی فراهم گردید.
پس از اجرای این طرح ،نتایج زیر حاصل گردید:
بین سالهای  1441تا  2442میالدی نزدیک به

 %24بر مسافران این ایستگاهها اضافه شد.
 %07از ساکنین اطراف این ایستگاهها از مترو به

منظور انجام سفرهای کاری خود استفاده می-
کردند و  %73این افراد پیاده به ایستگاه مورد
نظر خود میرسیدند (.)Litz, 2008
-5

نتیجهگیری

یکپارچگی برنامه¬ریزی حمل¬و¬نقل و کاربری
زمین ضروری است .برنامه¬ریزی کاربری زمین مناسب
از نیاز به سفرهای غیرضروری جلوگیری می¬کند و
منجر به استفاده بیشینه از وسایل کم یا بدون کربن
مانند حمل¬و¬نقل عمومی ،پیاده¬روی و
دوچرخه¬سواری می¬گردد.
با توجه به ضرورت یکپارچگی در برنامه¬ریزی
حمل¬و¬نقل و کاربری زمین ،برخی از دولتمردان بهتر
است به اصالح سیاست-گذاری¬های خود که
پیشازاین بر مبنای رشد اقتصادی اتومبیل¬محور بود،
مبادرت نمایند .در زیر به سه قانون طالیی به منظور
نیل به هدف حمل¬و¬نقل پایدار و رشد اقتصادی به
وسیله تجمیع برنامه¬ریزی حمل¬و¬نقل و کاربری
زمین اشاره می¬گردد.
 )1تمامی توسعه¬های عمده باید حول محوریت
حمل¬و¬نقل همگانی باشد.
گامی عظیم در تجمیع برنامه¬ریزی
حمل¬و¬نقل و کاربری زمین توجه به فرآیند توسعه

حول حمل¬و¬نقل عمومی است .حرکت قشر عظیمی
از جامعه به سمت الگوی توسعه پایدار ،بهبود
حمل¬و¬نقل همگانی برای سفرهای کوتاه و متوسط را
می¬طلبد .توجه به این نکته ضروری است که
طراحی¬ها باید به گونه¬ای باشد که مردم از
پایدارترین وسایل جابجایی مانند دوچرخه¬سواری و
پیاده¬روی برای سفرهای کوتاه خود استفاده کنند.
مفهوم توسعه حمل¬و¬نقل عمومی محور بدین
معناست که حمل¬و¬نقل عمومی از لحاظ فیزیکی باید
در قلب توسعه قرار گیرد ولی باید مالحظات کیفیت
به¬کارگیری حمل¬و¬نقل عمومی و چگونگی تأثیر
حمل-و¬نقل عمومی بر توسعه نیز لحاظ گردد.
ضوابط به منظور نیل به هدف حمل¬و¬نقل
عمومی حول مرکزیت توسعه و در نتیجه رسیدن به
حمل¬و¬نقل پایدار را به صورت زیر بیان کرده است:
 لحاظ¬کردن حمل¬و¬نقل عمومی در مرکز
توسعه
همه توسعه¬های جدید باید به مرکزیت
حمل¬و¬نقل همگانی با کیفیت باشد .به¬گونه¬ای که
ارتباط سریع بین نزدیکترین مراکز عمده اشتغال و
تسهیالت شهری مهم را فراهم آورد.
 تخصیص مسیرهای حمل¬و¬نقل عمومی برای
توسعه¬های عظیم
در مقیاس عظیمی از توسعه که هزاران خانه جدید
گسترش می¬یابد ،الزم است این توسعه توسط
مسیرهای حمل¬و¬نقل عمومی با کیفیت
خدمت¬رسانی گردند که این امر سرویس¬دهی
قابلاطمینان و بدون اثرپذیری از تراکم را تضمین
می¬کند .این امر می¬تواند مسافران بالقوه این
مکان¬ها را در شرایط قابلرقابت با سفر به وسیله
اتومبیل شخصی تحت پوشش قرار دهد .حمل-و¬نقل
همگانی برای این مناطق می¬تواند خطوط راهآهن،
تراموا یا اتوبوس باشد.
 در نظرگیری مسافت قابلقبول پیاده¬روی تا
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ایستگاه¬های حمل¬و¬نقل عمومی
به منظور تشویق مردم به استفاده از حمل¬و¬نقل
عمومی باید فاصله قابلقبول مکان¬های توسعه تا
ایستگاه¬های حمل¬و¬نقل عمومی انبوه بر لحاظ
گردد .این فاصله برابر  844متر یا  14دقیقه پیاده¬روی
تا حمل¬و¬نقل عمومی انبوه بر یا  044متر تا
ایستگاه¬های اتوبوس در نظر گرفته می¬شود.
 مکان¬های مناسب برای اتصال مسیرهای
پیاده¬روی و دوچرخه¬سواری به حمل¬و¬نقل
عمومی
افراد پیاده و دوچرخه¬سواران باید قادر باشند به
وسیله مسیرهایی که نزدیک به خط مستقیم و تا حد
امکان راحت¬تر و سریع¬تر از اتومبیل است ،به
حمل¬و¬نقل عمومی دسترسی داشته باشند .این
مسیرها باید جذاب و ایمن طراحی گردند که این امر با
تعبیه درختان و گیاهان ،روشنایی مناسب ،کافه¬ها و
دیگر تسهیالت محقق می¬گردد.
 لحاظ کردن پارکینگ دوچرخه در قطب¬های
حمل¬و¬نقل عمومی
به منظور تشویق مردم برای استفاده از ترکیب
دوچرخه¬سواری و حمل¬و¬نقل عمومی الزم است
پارکینگ¬هایی در نزدیک قطب¬های حمل¬و¬نقل
عمومی که به اندازه کافی و پوشانده هستند ،تعبیه
گردد.
 در نظرگیری حداقل مکان پارکینگ اتومبیل
شخصی در قطب¬های حمل¬و¬نقل عمومی
با لحاظ کردن تعداد کمی از پارکینگ اتومبیل
شخصی در قطب¬های حمل¬و¬نقل عمومی

می¬توان از تعداد سفرهایی که با شیوه پارک-
سوارشدن انجام می¬شود ،کاست.
 )2طراحی توسعه به¬گونه¬ای باشد که
سفرهای با خودروی شخصی به حداقل خود برسد.
این امر نیازمند آن است که حمل¬و¬نقل
همگانی به گونه¬ای به نزدیکترین مرکز توسعه متصل
شود که سفر با آن سریع¬تر از اتومبیل شخصی باشد.
برای تحقق این امر باید در مواردی حق تقدم وسایل
حمل¬و¬نقل همگانی لحاظ گردد یا خطوط ویژه¬ای
برای این وسایل در نظر گرفته شود .همچنین دسترسی
از حمل¬و¬نقل همگانی به مراکز عمده توسعه (یا
بالعکس) به وسیله پیاده¬روی و دوچرخه¬سواری
سریعتر و جذاب¬تر از اتومبیل شخصی باشد .الزم به
ذکر است تنها در صورت سرویس هرروزه و منظم
حمل¬و¬نقل همگانی این امر محقق می¬گردد و نیاز
به سفر ایجادشده ناشی از توسعه مرتفع می¬گردد.
 )3توسعه تا حد امکان در همسایگی مراکز عمده
از پیش¬ساخته¬شده صورت گیرد.
چنانچه توسعه جدید مرکز یا در همسایگی مراکز
عمده خانوارها ،اشتغال ،کاال و خدمات -که این مراکز
پیشتر قطب حمل¬و¬نقل همگانی قرار گرفته¬اند،
نباشد ،توسعه جدید تحت سلطه سفرهای به وسیله
اتومبیل شخصی قرار می¬گیرد.

 یکپارچگی در توسعه شهری و برنامه¬ریزی حمل¬و¬نقل،فرزین
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