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 ریزی شهری ارشد برنامه کارشناس ـ حسینی لیال شاه
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چکیده

محیطیوبهداشتی،ترددزیادتوسعهمشکالتیمانندآلودگیزیستدرحالرشدجمعیتشهریدرکشورهای

مانندنوشهرگراییدراواخرهاییآوردهاست.جنبشوجودبهراعدمسرزندگیشهرهاوهایشخصی،اتومبیل

 شدند. ایجاد افزایشپایداریشهرها جهترفعاینمشکالتو حمل»قرنبیستمدر مبتنیبر ونقلتوسعة

ونقلعمومیبرافزایشسیستمحملتأکید)یکیازمشتقاتجنبشنوشهرگرایی(رویکردیاستکهبا«عمومی

هایاینالگودردههازهشاستفادهازخودرویشخصیدارد.رویسعیدرکاسازیمحالتبرایپیادهومناسب
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ازرشدچشم گسترشزیرساختگیریداشتهو با کالبدیشهر کهرشد ونقلعمومیمطابقتهایحملآنجا
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مقدمه
در پاسخ به انتقاد از فرسودگی  1397 ةریزی شهری، نخستین بار در دهعنوان جنبشی در طراحی و برنامه به ،نوشهرگرایی

شهرسازان وقت در ... توسط معماران و  پراکندگی و ةو زوال مراکز شهری، وابستگی جوامع محلی به اتومبیل به واسط

شده در  عنوان یکی از رویکردهای مطرح به ،(. این جنبش1 :1937مریکا مطرح شد )حبیبی و همکاران، ا ةایاالت متحد

. الگوی استونقل عمومی  مبتنی بر حمل ةمحالت سنتی و الگوی توسع ةدارای دو الگوی توسع ،پایدار ةجهت توسع

 یهاشود که همراه با خیابانای جدید اطالق میهای مسکونی حومهتوسعهطور معمول به  محالت سنتی به ةتوسع

ونقل عمومی به دنبال ایجاد  مبتنی بر حمل ةو تسهیالت مناسب پیاده است. الگوی توسع ،باریک، فضاهای عمومی

صدد  ن رویکرد درونقل عمومی است. ای های حملمحور و با کیفیت باال در اطراف ایستگاه جوامعی سالم، فشرده و پیاده

 .- کندن محالت ایجاد ااست تا زندگی باکیفیت و بدون وابستگی به اتومبیل را برای ساکن

ونقل عمومی یکی از رویکردهایی است که امروزه بسیاری از شهرها سعی بر  مبتنی بر حمل ةالگوی توسع

بر محیطی این الگو مدیران شهری را و زیست ،مثبت اقتصادی، کالبدی هایکردن خود با اصول این الگو دارند. اثر همگام

. کاهش وابستگی به خودرو، کاهش تقاضای پارکینگ، کنندداشته تا شهرهای خود را با اصول این توسعه همگام  آن

های مختلط و جاذب مداری، ایجاد کاربری افراد از آن، افزایش پیاده ةونقل عمومی و افزایش استفاد بهبود سیستم حمل

های بسیاری بر روی شهرهای مختلف جهان مطالعات و طرح ،. همچنیناند مثبت این توسعه های... از اثر ده وافراد پیا

مدارکردن شهرها تا صورت گسترده در جهت پیاده برای رسیدن به این توسعه انجام شده است. این مطالعات به

گرفته است. در ایران مطالعات در این زمینه ... صورت  و ،ونقل عمومی ونقل عمومی، گسترش حمل های حملایستگاه

 .کندتواند این توسعه را تجربه می ،عنوان یک شهر میانی و تاریخی به ،صورت محدود انجام شده است. شهر قزوین به

تحقیق فرضیات و اهداف
همگامی آن با محور و میزان  ونقل حمل ةهای توسعقزوین از منظر شاخص 9 ةاین نوشتار بررسی وضعیت منطقاز هدف 

. استمحور از اهداف دیگر این نوشتار  ونقل حمل ةاصول آن است. شناسایی اصول و اهداف و راهبردهای اجرایی توسع

محور تأثیر بسزایی در کاهش آلودگی  ونقل حمل ةاستفاده از سیستم توسع .1ند از: ا فرضیات اصلی این پژوهش عبارت

 محور تأثیر بسزایی در کاهش ترافیک شهری دارد. ونقل حمل ةاستفاده از سیستم توسع .6 ؛محیط زیست دارد

نظری مبانی
محورونقلحمل توسعه الگوی خاستگاه بررسی

رشدهوشمند

 با کالبدی هر یک درونی، که و بیرونی گسترش کلّی قالب دو در است یندیافر شهر یک فیزیکی و کالبدی رشد

 ةپراکند و تراکمکم ةتوسع گذارد.جای می بر کالبدی ةچهر از خاصی مدل نهایت در و کند می ایجاد را متفاوت هایویژگی

 شهری مسائل گذاران استیس و اندیشمندان شهری، نواحی زیست و محیط بر مخرّب و متعدد آثار لحاظ به شهری، مناطق

 با مقابله روش عنوان به ،تراکم افزایش این راستا (. در610 :1931، همکاراناست )زیاری و  واداشته جوییچاره به را

 است داده اختصاص خود به اخیر هایدهه در را پایدار ةمباحث توسع از ایعمده بخش شهری، مناطق ةفزایند پراکنش

 در تدریج به پایداری اصول مبنای بر ،1397و  1307 ةده دو طی هوشمند، رشد تئوری (.37 :1996قربانی،  و )پورمحمدی

 هایتوسعه در واکنش به پراکندگی و حمایت از ( و99 :1990یزدی،  رستم و زادگان کانادا )عباس و مریکاا کشورهای



 255...شهریونقلعمومیدرمناطقاصولتوسعةمبتنیبرحمل

(. رشد هوشمند دارای اصولی 122 :1990 نوشاد، و شکل گرفت )قربانی شهری مناطق در های مختلطکاربری و فشرده

 .است آورده شده 1در جدول  ها آناست که برخی از 

(081-2112:085همکاران،وترسکیسازبرگرفتهاصولرشدهوشمند)مأخذ:ترینمهم.0جدول

توضیحاتاصل

 کاربری مختلط
ونقل به جـز   آید. جایی که حمل ترین اصول برای ایجاد جوامع سرزنده و پایدار به شمار می این اصل به عنوان یکی از مهم

 کند اتومبیل تأمین نیازهای روزانه را ممکن می

 ها ساختمان ةطراحی فشرد
تواند زمین و منابع بیشتری را  ها می دهد و طراحی بهینه و مناسب ساختمان این اصل امکان حصول فضای باز بیشتر را می

 در اختیار قرار دهد

های متنوع  ایجاد طیفی از گزینه

 مسکن

هـای موجـود    کـاهش دهنـد و از زیرسـاخت    محیطی ناشی از وابسـتگی بـه خـودرو را    های زیست توانند هزینه محالت می

 صورت مؤثرتر استفاده کنند به

 مدار های پیاده ایجاد محله
...  ونقـل و ایجـاد منظـر خیابـان و     های حمـل  گسترش گزینه ،کند. بنابراین مدار فعالیت عابر پیاده را ممکن می پیاده جوامع

 کندرسانی  کنندگان خدمات تواند به طیف بیشتری از استفاده می

تقویت و هدایت توسعه به سمت 

 محالت موجود

ها بسیار مهم است. این اصـل   جویی در زیرساخت توسعه در محالت یا در نزدیکی محالت موجود از نظر دسترسی و صرفه

و همچنین محافظت از منابع غیرقابل تجدید طبیعـی در   ،در پی استفاده از منابع موجود در محالت، حفاظت از فضاهای باز

 هرها و حاشیة شهرهاستش

 ونقل های متنوع حمل ارائة گزینه
ترشـدن بـار    هـا و سـبک   هـا از خیابـان   اتومبیـل  شـدن  دهیبرچونقل عمومی موجب  های متنوعی از سیستم حمل ارائة گزینه

 شود ترافیکی می

 

نوشهرگرایی

مریکا زاده شد ا ةایاالت متحد در 1397 ةده در بار نخستین ریزی شهری، برنامه و طراحی در جنبشی عنوان به ،نوشهرگرایی

 مراکز زوال و نارضایتی از فرسودگی 1337 ةو ابتدای ده 1397 ةده پایانی های سال (. در1 :1937)حبیبی و همکاران، 

منجر به  شهری مراکز با فاصله دارای و اتومبیل به متفرق، وابسته و پراکنده که محلی جوامع ةفزایند افزایش شهری و

 قابل و ستیقابل ز محالت که است ریزی برنامه اصول (. نوشهرگرایی3 :6772جنبش نوشهرگرایی شد )لهرر، ظهور 

 برای مؤثر راه یک و شهری پراکندگی به نسبت واکنشی است وجود آورده و به را روی پیاده مساعد محیط یک روی در پیاده

 ایجاد با کند می سعی شود. این جنبش می انجام ماشین با سفری هر آن در اتومبیل که به وابسته جوامع با مقابله

ی درآمد سطوح با ساکنانی قیمتی سطح هر با خانواره تک های خانه تا گرفته آپارتمان از مختلط های مسکونی کاربری

(. 9 :6779حفاظت کند )هیکیچی،  طبیعی های محیط و حیاتی های از سکونتگاه فشرده ةتوسع با و باشد داشته مختلف

 در که را منشور این نوشهرگرایی است. منشور پردازد می نوشهرگرایی نظری جنبش محتوای تشریح به که سندی ترین مهم

 ارائه شد نوشهرگرایی نظری منشور عنوان به انجمن نوشهرگرایی ةساالن گردهمایی چهارمین برگزاری پس از و 1332 سال

 المللی بین ةتوسط کنگر معماری و شهرسازی به مدرنیستی دیدگاه آن که در دانست آتن منشور مقابل در ای بیانیه توان می

 6اختصار در جدول  (. در این سند به اصول نوشهرگرایی اشاره شده که به1333بود )ارنت،  شده )سیام( 1مدرن معماران

 .است  آورده شده

                                                                                                                                                                   
1. The International Congress of Modern Architecture 
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 (0،2111دی.اصولنوشهرگرایی)مأخذ:برگرفتهازسیاندیانداچیو2جدول

توضیحاتاصل

 مداری پیاده
 فـراهم  را ساکنان موجبات آسایش که شوند طراحی شکلی به و باشند و جذاب ایمن روی پیاده برای باید ها میدان و ها خیابان

 دنکن ترغیب روی پیاده برای را ها آن و نندک

 اتصال و پیوستگی
 کـاهش  بـاال موجـب   کیفیـت  بـا  روی پیـاده  ةشبک و ها کوچه و ها خیابانمراتب  سلسله تعریف همچنین و پیوسته معابر ةشبک

 شود می روی پیاده به عموم و ترغیب افزایش و روی پیاده تسهیل و ترافیک

 کاربری مختلط
 در و ،سـفرهای روزانـه   کـاهش  اجتمـاعی،  تعامالت افزایش افزایش امنیت، بافت، شدن فعال موجب تواند می مختلط کاربری

 کند جلوگیری شهر افقی گسترش از و دوش کاهش ترافیک نتیجه

های مختلف  ایجاد گونه
 مسکن در بافت

 بـا  متناسـب  هرکس تا شود می موجب مسکونی واحدهای برای مختلف های و قیمت ،ها اندازه ها، گونه از وسیعی طیف حضور

 از هـر  مـردم  مختلف اقشار مثبت تعامل به ،عالوه بر آن .باشد داشته را انتخاب ترین مناسب بتواند خود سطح درآمد و عالیق

 کند کمک یدرآمد هر با و نژادی و سن

 افزایش تراکم در بافت
روی را های داخل بافت، پیـاده  حداکثر از زمین ةضمن استفاد ،د ووش میترشدن مسکن و خدمات  افزایش تراکم موجب نزدیک

 کند تسهیل می

 ونقل عمومی تقویت حمل
سـواری و   روی و دوچرخـه  ونقل برای تشویق پیاده های متنوع حمل گزینه ةونقل عمومی و ارائ ویژه بر تقویت نظام حملتأکید 
 ونقل عمومی حمل

 ها ایجاد و مدیریت توقفگاه
ـ  توقفگاه ةتوسعة بهین ن بـه  امجـاز در یـک محـدوده در جهـت تشـویق سـاکن       ةها و ایجاد محدودیت برای تعداد وسایل نقلی

 جای رانندگی روی به پیاده

 
 ةالف( الگوی توسع :ند از کند که عبارتیابی به اهداف خود مطرح می نهضت نوشهرگرایی دو الگو را در جهت دست

 الیزابت و دوانی آندرهرا  نخست . الگوی(TOD)ونقل عمومی  ب( الگوی توسعة مبتنی بر حمل ؛(TND)واحد همسایگی 

 های مسکونیتوسعه به طور معمول به توسعه گونه . ایناند ردهکطرح  میامی شهرسازی و معماری ةمدرس در پالترزیبرك

 با همراه نوسنتی هایانگاره با است. طراحی همسایگی واحد ها آن در طراحی ةپای و اساس و شودمی اطالق جدید ایحومه

 هایویژگی ترین مهم ... از و سواراندوچرخه و عابران پیاده برای تسهیالت همة و ،عمومی فضاهای باریک،» هایخیابان

شهرسازی و  ةپیتر کلتورپ در مدرسرا  «ونقل عمومی توسعة مبتنی بر حمل». الگوی شود محسوب می توسعه نوع این

 آهن راه توسط عمومی ونقل متکی بر حمل ة(. این الگو درواقع نوعی توسع6771)کاوز،  کردمعماری سانفرانسیسکو مطرح 

و  یکدیگر به سبک آهنراه سیستم توسط که کوچک است هایشهرك از سیستمی بر مشتمل کلی در نگاهی و است سبک

 (.1999)عزیزی،  شوندمی مرتبط خود ةمنطق اصلی شهرهای

 

ونقلعمومیحمل بر مبتنی توسعة

مرکز  ةتوسع یا عمومی ونقل حمل به دسترسی ویژگی شهری واجد مراکز ایجاد با همگانى ونقل حمل بر مبتنى ةتوسع

6مکانی کارآمد ةتوسع و همچنین شهرها ةهوشمندان رشد و نوشهرسازی جهت در موجود شهری
 آن هدف و دارد برمی گام 

 از نوعی عمومی ونقل حمل گرایش با توسعهاین(.21 :1996است )رضازاده،  عمومی به خصوصی ونقل حمل از تبدیل فراتر

 های عمدتاًکاربری استقرار با که است موجود شهرهای بازسازی جدید یا هایشهرك و شهرها در شهری ةتوسع

مقابل  در و دهد می کاهش را شخصی خودروی از استفاده ةآن زمین اطراف اراضی یا مترو هایایستگاه در غیرمسکونی

ترکیبی  عمومی ونقلحمل بر توسعة مبتنی(.61  :1999 زادگان، )عباسدهد می افزایش را عمومى ةنقلی ةوسیل از استفاده

 یک در مختلط کاربری با و ،رویپیاده قابل فشرده، ایجاد محالت ةوسیل به عمومی ونقلحمل با زمین کاربری از عملکردی

 یکدیگر کنار در را خدمات و ،مشاغل افراد، توسعه نوع از است. این عمومی ونقل حمل ایستگاه از رویپیاده قابلیت فاصله با

                                                                                                                                                                   
1. CNU and HUD 
2. Location Efficient Development 
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 به را اتومبیل و ،عمومی ونقلدوچرخه، حمل از استفاده با یا پیاده سفرهای که شودمی طراحی ایبه گونه و دهد  می قرار

 (.1 :6772)سی.ای.ان.پی.ز.ای،  کندمبدل  راحت و ،کارا ایمن، سفرهای

 

ونقلعمومیحمل بر توسعةمبتنی اجرای و سازیبرنامه اصول

فشرده ةتوسع

شود. از آنجا که کاربران اصلی در  ونقل عمومی تعریف می توسط فاصله از ایستگاه حمل TODطور عام محدودة مرز  به

 ةروی راحت و ایمن وجود دارد. فاصل شود که قابلیت پیاده ای تعریف می ، این امر با فاصلهاند ن پیادهااین توسعه عابر

 مرز ،همچنین شود. می گرفته درنظر ای دقیقه 17 تا پنج حدود یا متری 277 ةفاصل راحت روی قابلیت پیاده با معمول

 تعدیل یا قطار تعریف ریل مسیرهای و ،زمین توپوگرافی ها، آزادراه مانند پیاده موانع دسترسی تحت تأثیرTOD  ةمحدود

 کاربری، شدت از گرادیانتی شود می درنظر گرفته عمومی ونقل حمل بر توسعة مبتنی ةحوز در که دیگری شود. بحث می

 خدمات و پیاده بیشتری به خدمات که ،ایستگاه به تر نزدیک نواحی در که معنا هاست. بدین ساختمان ارتفاع و ،تراکم

 این شدت ایستگاه از دورشدن با و است نیاز مورد ها کاربری از اختالط بیشتری و تراکم دهد، می ارائه اتومبیل به کمتری

 و ،میانی ای،دروازه ةزیرحوز سه به توسعه مقیاس و شدت بر اساسTOD  ةحوز هر ،ترتیب این کند. به می پیدا کاهش

 (.19 :6772شود )سی.ای.ان.پی.ز.ای، تقسیم می انتقال
 هنجاری سازوکارهای از ساختمانی هایزمین است. بلوك تفکیک شهرسازی هایپروژه سازیبرنامه موضوعات از یکی

 هم کندمی تسهیل را پیاده راحت و دسترسی سریع هم باشد تر کوچک ساختمانی هایبلوك هرچه گیرد.شکل می تفکیک

 شکل نفوذپذیری اصل بر تکیه طراحی با و ریزیبرنامه که معناست بدان کند. اینمی پیدا بیشتر مطلوبیت تراکم ایجاد برای

 و عالوه بر نفوذپذیری تمرکز (.11 :1999)بنتلی، است  نفوذپذیرتر باشد تر کوچک چه بلوك هر اصل، این بر طبق گیرد.می

 کیفیت محیط ارتقای در کلیدی یعامل خیابان در سرزندگی ایجاد عمومی و ونقل سیستم حمل از حمایت در فعالیتی تراکم

باشد. داشته  عمومی ونقل حمل سیستم به را دسترسی بهترین تا ایجاد شود هاییمحل در بایستی باال شود. تراکممی محسوب

که  موضوع این به توجه با دیگر، سوی از کرد. خواهد پشتیبانی عمومی را ونقل حمل مسافران از بیشتری تعداد صورت این در

 زدهوحشت بزرگ هایمقیاس از اینکه بدون افراد که تنظیم شود یا گونه به باید تراکم هستند، هاپیاده TODدر  اصلی کاربران

 (.13 :6771)والی کانکشنز،  داشته باشند چهره به چهره ارتباطات و نندک رویپیاده نظرشان مورد مقاصد به راحتی شوند، به

 

کاربری اختالط

 امر این است. مختلط کاربری به توجه مدارپیاده و توسعه عمومی ونقل حمل بر توسعة مبتنی در اساسی هایمؤلفه از یکی

 در سفرها شدن درونی موجب ،کندمی نزدیک یکدیگر به را مقصد و مبدأ که آنجا از و شودمی پیاده ناجذب عابر باعث

 ،شان باشندروزمره هایفعالیت دادن انجام برای اتومبیل از استفاده به نیاز اینکه نگران بدون افراد شود.میTOD  ةحوز

 هاکاربری (. ترکیب07 :6771کانکشنز، دهند )والی می انجام کارهایشان را پیاده یا عمومی ونقل حمل از استفاده با راحتیبه

 هایکاربری یابی ها مکانکاربری عمودی ترکیب. است کار بر سکونت و مبتنی کارکردی و ،افقی عمودی، صورت سه به

 تجاری کاربری ده قرارگیریپاسخ و متداول هایترکیب انواع از یکی رابطه این است. در ساختمان یک طبقات در مختلف

 گزینی مکان ،معموالً است. یک ساختمان باالی طبقات در اداری یا مسکونی کاربری و همکف ةطبق فروشی در مانند خرده

های خیابان مجاورت در واقع هایساختمان همکف ةطبق در سواره باشد ترافیک مدار در آن هایفعالیت که هاییکاربری

 مناسبی از ترکیب استفاده از محور ونقل حمل ةتوسع در موفقیت (. برای23 :6772است )گرنت،  ممنوع پیاده اصلی
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 و عمومی ونقل سیستم حمل از کنندگاناستفاده تعداد رد مستقیمی تأثیر و بسیار داشته اهمیت سازگار هایکاربری

که در شوند بندی میطبقه هاکاربری محور، ونقل حمل ةتوسع با رابطه (. در1332پاور،  و )کریزك دارد پیاده هایفعالیت

 .است آورده شده 2جدول 

(2110والیکانکشنز،؛2110دایسا، ونقلعمومی)مأخذ:هادرتوسعةمبتنیبرحملبندیکاربری.دسته3جدول

مثالتوضیحاتهابندیکاربریدسته

 ونقل عمومی با تراکم فعالیتی باال های پشتیبان حمل کاربری های مجاز کاربری
ها، مراکز  فروشی ها و اغذیه رستوران

 ... وفروشی  خرده

 های غیرمجاز کاربری
کند و  ونقل عمومی حمایت نمی مداری و حمل هایی که از پیاده کاربری

 محور های اتومبیل کاربری

کارواش، تعمیرگاه ماشین، نمایشگاه اتومبیل، 

 ... وگورستان 

 های غیرمنطبق کاربری
برای  وهای غیرمجازی که از قبل در حوزه وجود داشته است  کاربری

 ها برخورد شود آتی باید طبق قوانین با آن ةتوسع
- 

 های عمومی و مدنی پمپ بنزین، کاربری مدارشدن مجوز خواهند داشت هایی که با شرط پیاده کاربری های مشروط کاربری


مداریپیاده

 به توجه موجود های بافت در ریزی برنامه ونقل عمومی برای مبتنی بر حمل توسعة پیشنهادی اصول ترین مهم از یکی

 و باشند و جذاب ایمن روی پیاده برای باید ها میدان و ها خیابانکه  است بر آن TOD. است معابر سازی پیاده و حرکت پیاده

 تأکیدبنابراین،  کند. تهییج روی پیاده برای را ها آن و نندک فراهم را ساکنان موجبات آسایش که شوند طراحی شکلی به

گیرد. سیستم دسترسی پیاده  قرار ساکنان ای دقیقه دهروی  پیاده ةفاصل در هفتگی و روزانه های خدماتی کاربری که کند می

گیرد و سهم قابل توجهی از سفرهای  های شهری قرار می های سریع و کاربری از نظر عملکردی در حد فاصل سیستم

بهبود کیفیت  ،(. بنابراین6777دی، .یو.اچ.اند.دی.ان. شود )سی های کوتاه از طریق آن انجام می ویژه در مسافت شهری به

توسعه و بهبود سیستم دسترسی پیاده  ،ونقل را در پی خواهد داشت. همچنین این سیستم ارتقای کارایی سیستم حمل

جویی در مصرف انرژی و سایر منابع مورد استفاده  و صرفهمحیطی  های زیست های کاهش آلودگی ترین راه یکی از اساسی

 و قربانی)شود  های شهری محسوب می پایدار در محیط ةمنظور تداوم توسع موتوری بوده و اقدامی به ةدر وسایط نقلی

 .است  آورده شده 2هایی است که به اختصار در جدول  مداری دارای شاخص پیاده (.1990 نوشاد،

(0381خسروی،وبحرینی؛0385معینی،؛0311مداری)مأخذ:برگرفتهازمعینی،هایمؤثربرپیاده.شاخص0جدول

توضیحاتشاخص

 زیبایی و امنیت
های ناظر، وجود روشنایی مناسب در شب، زیبایی مسیر موجب احساس  های خلوت و اهمیت وجود چشم دفاع بودن در محله احساس بی

 شود بهتر عابر پیاده می

 ایمنی
جداسازی زمانی )استفاده از تابلوهای ایست و سیسـتم   .1 دو طزیق: از طریق کمترین تداخل عابر پیاده و سواره؛ رسیدن به این هدف از

 (های منحصر به پیاده جداسازی فضایی )افقی یا عمودی با استفاده از زیرگذرها و روگذرها و ایجاد خیابان .6چراغ راهنمایی(؛ 

 ... ها، ایجاد سایه در مسیر و بخشی به محیط از طریق ایجاد تسهیالت رفاهی مانند نیمکت مطبوعیت جذابیت

 ونقل عمومی های پیاده، دسترسی مناسب حمل موانع فیزیکی در دسترسی فقدانو  ،لزوم ایمنی، خوانایی دسترسی

 روزانه بدون استفاده از اتومبیلاهمیت کاربری مختلط در جذب عابر پیاده و تأمین نیازهای  کاربری مختلط

 راحتی و آسایش
محافظت  ةو نحو ،های سطحی آب ةزدگی و لغزندگی کف مسیر، عرض ناکافی و تغییر ناگهانی آن، وضعیت تخلی تأثیر تندی شیب و یخ

 و برف در حرکت پیاده ،روها در مقابل تابش آفتاب، باد، باران پیاده

 پیوستگی و انسجام
پیوستگی و انسجام مسیرهای پیاده و دسترسی مناسب عـابر پیـاده بـه مراکـز      هم بهعنوان عامل ارتباط انواع سفرها و لزوم  روی به پیاده

 ونقل و خدمات حمل
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جاییجابه ونقلوحمل تسهیالت

 توسعه، کنترل برای ونقل حمل و ریزی برنامه که متخصصان است کلیدی یراهبرد عمومی ونقل حمل بر توسعة مبتنی

 به دادن پایان در مهم مؤلفه یک عنوان به زندگی باالبردن کیفیت و ونقل حمل متعدد های گزینه ةارائ ترافیک، کاهش

روی  پیاده و عمومی ونقل حمل از استفاده توسعه، از نوع این (. در111 :6772)دایسا،  برند  می کار به ونقل مشکالت حمل

 استفاده از اتومبیل و در پی آن کاهش تقاضای کاهش به که است کاربران و ناساکن جایی جابه در غالب الگوهای

 بر شود که انجام ای گونه به و دریگ انجام الزم احتیاط با باید توسعه ةحوز در پارکینگ احداث شود. منجر می پارکینگ

 این ،(. همچنین22 :1937ذبیحی،  و بهزادفر)تبدیل نشود  روی برای پیاده مانعی به و نباشد مسلط محیط هوای و حال

 طول و تعداد کاهش موجب اینکه شد؛ ضمن خواهد عمومی ونقل حمل راه از سفر و روی پیاده افزایش باعث توسعه نوع

 (.1 :6772شود )بارکر،  می اتومبیل با سفرها

 

ونقلعمومیحمل بر مبتنی توسعة هایاثر

آمده است )نولند و  1ها در جدول  ترین آن در ابعاد مختلف است که مهم هاییدارای اثر ونقل بر حملتوسعة مبتنی 

 .(61-9 :6712همکاران، 

ونقلعمومیتوسعةمبتنیبرحملهای.اثر5جدول

توضیحاثرات

بالقوه  هایاثر

 اقتصادی

ونقـل منجـر    هزینـه بـر مسـکن و حمـل    ها در دو بخـش عمـدة    محور به کاهش هزینه ونقل حمل ةهای توسع کردن در مکانی با ویژگی زندگی

هـای   مداری و همچنین ارائة گزینـه  ونقل عمومی و پیاده ای و ارتقای سیستم حمل تراکم و افزایش خدمات محله باالبردنشود. این توسعه با  می

 دهد های خانوار در این زمینه را کاهش می متنوع مسکن متناسب با درآمد افراد هزینه

 سالمتی هایاثر
ونقل عمومی، میزان آلـودگی   تواند بر سطح مالکیت خودرو، سطح استفاده از حمل خرید می ةمحور در اطراف مراکز عمد ونقل حمل ةتوسع اعمال

 باشد رگذاریتأثن اروی ساکن و سطح پیاده ،هوا

 بر جامعه اثر
کنند هم بـرای کسـانی کـه     اکنون در آنجا زندگی می هم برای کسانی که هم سرزندگی اجتماع داردر دای  بالقوه هایمحور اثر ونقل حمل ةتوسع

 شوند های آتی در آنجا ساکن می یا در توسعه کنند  برای مقاصد مختلف به آنجا مراجعه می

 ةبالقوهای اثر

 محیطی زیست

ـ  و آلودگی صوتی ،ای آلودگی هوا، انتشار گازهای گلخانه ـ همحور در قالب سه دست ونقل محیطی توسعة حمل زیست هایاثر ـ  ـ انـد کـه    ان شـده بی

ن دیگـر  ااند نسبت بـه سـاکن   محور تجربه کرده ونقل حمل ةن محالتی که توسعه را بر اساس توسعا. ساکناند همگی در ارتباط مستقیم با رانندگی

ن محالت و همچنـین کسـانی   اکنپیوسته به سا هم های به و دسترسی ،کنند. تراکم، کاربری مختلط محالت کمتر از اتومبیل شخصی استفاده می

 کنندخود را بدون رانندگی تأمین  ةدهد که نیازهای روزمر کار هستند یا عبورکنندگان از محله اجازه می هکه در محله مشغول ب


معیارهایپژوهش تدوین

آمده  دست بهبه استخراج معیارها و زیرمعیارهای پژوهش پرداخته شد. معیارهای  ه،پس از بررسی نظریات و مفاهیم مربوط

 شوند. بندی می محیطی طبقه و زیست ،که در قالب ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی اند شده آورده 2در جدول 
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.معیارهاوزیرمعیارهایپژوهش2جدول

شاخصمعیارابعادشاخصمعیارابعاد

 کالبدی

 دسترسی

 ونقل عمومی دسترسی به حمل

 تراکم کالبدی

 تراکم باال در محدوده

 های متنوع مسکن ارائة گزینه دسترسی به پارکینگ

 های خالی و متروك زمین فقدان دسترسی به مسیر دوچرخه

 مداری پیاده

 طراحی مناسب مسیرهای پیاده

 کالبدی

کاربری 

 مختلط

ترکیب کاربری تجاری و اداری و 

 جداسازی فضایی مسیر پیاده از سواره مسکونی در محدوده

 ها ها و کافه وجود رستوران روها پیاده ةانسجام شبک

 وجود کاربری فرهنگی و تفریحی رو عرض مناسب پیاده

 ها در جدارهوجود کاربری جاذب افراد پیاده 
مقیاس 

 انسانی

مقیاس  هایی با ساختمان فقدان

 غیرانسانی

 ایمنی
 امنیت اجتماعی

 نورپردازی مناسب محدوده در شب

 های ناظر )دید بصری( وجود چشم حفاظت در برابر شرایط بد جوی آسایش

 آلودگی محیطی زیست
 آلودگی هوا

 آلودگی صوتی

تحقیق روش
 .9؛ ای تحقیقات توسعه. 6؛ تحقیقات بنیادی. 1 :بندی کرد توان به سه گروه دسته تحقیقات علمی را می ،بر اساس هدف

حاضر به دلیل تمرکز بر موضعی خاص و امکان استفادة مستقیم از نتایج  تحقیق (.16 :1991 نیا، کاربردی )حافظتحقیقات 

گیرد. روش تحقیق در این پژوهش  و راهکارهای آن در جهت کاهش مشکل در زمرة تحقیقات کاربردی یا عملی قرار می

آوری اطالعات جهت تدوین مبانی نظری از روش اسنادی و در بخش اصلی  تحلیلی است. برای جمع - توصیفی صورت به

 ،نامه، مشاهده موردی( از روش میدانی بهره برده شده است. ابزار گردآوری اطالعات در این روش پرسش ةتحقیق )مطالع

 است. GISافزار  با استفاده از نرمهای منطقه  مورد مطالعه و استفاده از نقشه ةو حضور در محدود

 بودنریمتغ. حجم نمونه نیز با توجه به اند قزوین 9 ةکنندگان از منطق ن و استفادهاآماری در این پژوهش ساکن ةجامع

گیری  نفر درنظر گرفته شده است. در این پژوهش پس از نمونه 677آماری، با استفاده از جدول دواس  ةحجم جامع

 داناتن و کارشناسان و اسانامه با استفاده از نظر متخصص . روایی پرسششدنامه بررسی  پایایی پرسش مقدماتی، روایی و

نامه نیز از طریق  و اصالحات مورد نظر اعمال گردید. پایایی پرسششد مطالعاتی پژوهش بررسی  ةمجرب در زمین

نامه در این نوشتار از  های حاصل از پرسش داده. برای تحلیل شد دییأت 966/7ضریب آلفای کرونباخ با مقدار  ةمحاسب

های حاصل از مشاهده تحلیل شده است. عالوه بر  داده ،روش کمی و کیفی سود برده شده است. با استفاده از روش کیفی

بهره گرفته شده است. در بخش کمی نیز آمار توصیفی و آمار  GISافزار  های پژوهش از نرم آن برای بخشی از شاخص

ای  نمونه گیری و در بخش استنباطی از آزمون تی تک اطی استفاده شده است. در بخش توصیفی از روش میانگیناستنب

ذکر این گیری  میانگین روش از استفاده و نامه پرسش کردن یکمبرای آزمون فرضیات بهره گرفته شده است. در توضیح 

 کیفی های ها، داده ها و شاخص گیری ارزیابی و سنجش داده نبودن واحد اندازه به دلیل مشکل یکسانکه الزم است نکته 

 یلیخ و ،زیاد متوسط، کم، ،کم یلیخ گروهپنج  در سؤاالت )پاسخ شود می تبدیل کمی های داده به شاخص هر در موجود

ها در  آن ازشود( و  درنظر گرفته می 1و  ،2، 9، 6، 1ها به ترتیب امتیازات  کردن آن کمی برای که شده بندی دسته ادیز

 میانگین باشند وضعیت یک بیانگر همگی که باشند ای گونه به ها شاخص که معنا این به ها شاخص راستاکردن هم جهت

 شود. مشخص شاخص هر وضعیت تا شود گرفته می
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هایافته و بحث
 -راه قزوین شهر قزوین انجام شده است. این منطقه از شمال به بزرگ 9 ةپژوهش حاضر بر روی منطق ،از نظر جغرافیایی

زنجان، از جنوب به بلوار معلم، از شرق به بلوار نخبگان و بزرگراه شهید بابایی و بافت شرقی آن، و از غرب به بلوار امام 

های خالی  و زمین ستو باال . این منطقه دارای بافت مسکونی با تراکم متوسطشود علی )ع( و بافت غربی آن محدود می

المللی امام خمینی، سازمان صدا و سیمای  دانشگاه بین ،خورد. همچنین چشم می برای توسعة آتی شهر در این منطقه به

از  کل ثبت اسناد و امالك استان ةادارو کل پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین،  ةمرکز استان قزوین، ادار

 .اند شده در این منطقه ای آموزشی و اداری واقعه ترین کاربری مهم

معیارها و زیرمعیارهای پژوهش در ابعاد مختلف تدوین شد. در این بخش  ،ان شدبیهای پیشین  که در بخشطور همان

 شود. نامه به تفکیک ابعاد پرداخته می های حاصل از مشاهده و پرسش به تجزیه و تحلیل داده


معابرمحدودکنندهدرسطحمنطقه.2ةنقشسطحمنطقههادرکاربری.0ةنقش

کالبدی بعد تحلیل

و درك  ،و کاربری مختلط مورد مشاهده، برداشت میدانی ،مداری، تراکم، آسایش عد کالبدی معیارهای دسترسی، پیادهدر بُ

 اند. توسط پژوهشگر قرار گرفته

 

دسترسی معیار

و دسترسی به مسیر دوچرخه  ،ونقل عمومی، دسترسی به پارکینگ به حملمعیار دسترسی شامل سه زیرمعیار دسترسی 

ونقل عمومی و دسترسی به پارکینگ را بسیار  افراد دسترسی به حمل بیشتردهد که  است. نتایج حاصل از تحلیل نشان می

 ونقل حمل تردد و عدم ،معابر برخی در ایستگاهفقدان همگانی،  ونقل حمل سیستم دانند. کمبود سخت و سخت می

را نسبتاً مناسب  9 ةافراد دسترسی به مسیر دوچرخه در منطق بیشتر ،معابر دلیل این نظر است. همچنین برخی در همگانی

 دانند. و حالت متوسطی می

گسترده  9 ةمنطق ةمحدود ةتقریباً در هم 9 ةاین موضوع است که مسیرهای اتوبوس از منطق ةدهند نشان 9 ةنقش

و شمالی از پوشش کمتری برخوردارند. در  ،دهد. معابر شرقی، مرکزی معابر اصلی را پوشش نمی همةها  است. اما تردد آن

و  ،المللی قزوین، چهارصد دستگاه ونقل عمومی فقط در سه ایستگاه دانشگاه بین های حمل شود پایانه مشاهده می 2 ةنقش

 ونقل عمومی است. حمل ةانایستگاه کانال مستقرند. مناطق غربی و مرکزی منطقه فاقد پای
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ونقلعمومیدرسطحمنطقههایحملپایانه.0ةنقشمسیرهایاتوبوسدرسطحمنطقه.3ةنقش

رانی وجود  رانی بسیار کم و در بیشتر نواحی محدوده هیچ خطوط تاکسی شود که خطوط تاکسی مشاهده می 1 ةدر نقش

ها به عبور  نبودن آن نبود خطوط تاکسی و ملزم ،ها گذر کنند دیگر خیابانهای عبوری به  ندارد. اگرچه ممکن است تاکسی

سیم در منطقه اندك  شود استقرار تاکسی بی مشاهده می 2 ةموجب نارضایتی افراد و عدم استفاده از تاکسی است. در نقش

 دهد. است و فقط پنج نقطه را پوشش می

 


سیمدرسطحمنطقهمحلاستقرارتاکسیبی.2ةنقشرانیدرسطحمنطقهخطوطتاکسی.5ةنقش



هایزیرمعیارهایمعیاردسترسیمیانگین.0نمودار

.میانگینمعیاردسترسی7جدول

 زیرمعیار نامهامتیازحاصلازپرسش

 ونقل عمومی دسترسی به حمل 19/6

 دسترسی به پارکینگ 29/6

 دسترسی به مسیر دوچرخه 0/6

 ها های جاذب افراد پیاده در جداره وجود کاربری 99/6

 میانگین معیار دسترسی 01/6

 


 میانگینمعیاردسترسی.2نمودار

2
2.5
3

دسترسی به حمل  

 و نقل عمومی

دسترسی به  

 پارکینگ

دسترسی به مسیر  

 دوچرخه
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دهد. برای سنجش وضعیت  میانگین امتیازات زیرمعیارهای دسترسی و امتیاز نهایی این معیار را نشان می 0جدول 

نامه و  ها با توجه به نتایج پرسش کدام از آن امتیازات هر شدن مشخصو  ،معیار دسترسی در محدوده، بررسی زیرمعیارها

آمده از زیرمعیارها انجام شده است. نتایج کلی نشان  دست گیری و در نهایت میانگین امتیازات به استفاده از روش میانگین

گویای وضعیت  61ودار مورد مطالعه در زمینة معیار دسترسی در وضعیت متوسط )بینابین( قرار دارد. نم ةدهد که منطق می

 این معیار است.

 

مداریپیاده معیار

مداری شامل شش زیرمعیار طراحی مناسب مسیرهای پیاده، جداسازی فضایی مسیر پیاده از سواره، انسجام  معیار پیاده

تحلیل نشان و ایمنی است. نتایج  ،ها رو، وجود کاربری جاذب افراد پیاده در جداره روها، عرض مناسب پیاده پیاده ةشبک

 معابر، عرض برخی در پوش کف فقداندر وضعیت متوسطی قرار دارد.  9 ةدهد که طراحی مسیرهای پیاده در منطق می

رو در برخی معابر از مشکالت این زیرمعیار در  و عدم جداسازی مناسب مسیر پیاده از سواره و عدم تعریف پیاده ،ناکافی

 باشند. منطقه می

رو در خیابان محلی به نسبت قابل قبول است و حفاظ درختان موجب امنیت  که عرض پیادهدهد  نشان می 0 ةنقش

رو به تناسب از خیابان محلی بیشتر است.  دهد در خیابان فرعی عرض پیاده نشان می 9 ةنقش ،شود. همچنین پیاده می

 گرفته است. انجامفضای سبز  ةا حاشیو جداسازی سواره و پیاده ب اند های اصلی دارای عرض کافی روها در خیابان پیاده

 



روخیابانفرعیمقطععرضیپیاده.8ةنقشروخیابانمحلیمقطععرضیپیاده.7ةنقش





روخیاباندرارتباطبافضایمقطععرضیپیاده.01ةنقشروخیاباناصلیمقطععرضیپیاده.1ةنقش

همگانی

 امتداد روها از انسجام نسبتاً مناسبی برخوردارند. عدم پیاده ةنتایج تحلیل بیانگر این موضوع است که شبک ،همچنین

دهد  ان شد، نتایج نشان میبیکه  . عالوه بر مواردیاند معابر از معایب این مهم برخی در پیاده مسیرهایفقدان و  روها پیاده

ترین  . یکی از مهماند های جذاب کاربری روها فاقد های پیاده برخوردارند، جدارهروها از عرض مناسبی  پیاده ةاگرچه شبک

روی  پیاده برایو افراد  وندش میروهای فاقد جذابیت بعد از مدتی رها  هاست. پیاده بودن جداره روی جذاب پیاده برایمعیارها 

ارزیابی شده است. این امر با توجه به جداسازی  کنند. وضعیت ایمنی پیاده نیز در این منطقه خوب ها استفاده نمی از آن

 پذیر است. فضایی سواره از پیاده توجیه

                                                                                                                                                                   

 خیلی و ،زیاد متوسط، کم، کم، خیلی گروه پنج در سؤاالت گرفته است. پاسخانجام  سؤاالتیافته به پاسخ  امتیازات اختصاص بر اساسبندی نمودار  تقسیم .1

 شود. درنظر گرفته می 1و  ،2، 9، 6، 1ها به ترتیب امتیازات  کردن آن کمی برای که شده بندی دسته زیاد
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 مداریهایزیرمعیارهایمعیارپیادهمیانگین.3نمودار

مداری.میانگینمعیارپیاده8جدول

 زیرمعیار نامهامتیازحاصلازپرسش

 طراحی مناسب مسیرهای پیاده 71/9

 روها پیاده ةانسجام شبک 99/9

 روها عرض مناسب پیاده 0/6
 ها های جاذب افراد پیاده در جداره وجود کاربری 10/9
 ایمنی 69/9
 مداری میانگین معیار پیاده 13/9

 


مداریمیانگینمعیارپیاده.0نمودار

دهد. برای سنجش وضعیت  مداری و امتیاز نهایی این معیار را نشان می میانگین امتیازات زیرمعیارهای پیاده 9جدول 

نامه و استفاده  ها با توجه به نتایج پرسش شدن امتیازات هرکدام از آن این معیار در محدوده، بررسی زیرمعیارها و مشخص

دهد  گرفته است. نتایج کلی نشان می انجامآمده از زیرمعیارها  دست گیری و در نهایت میانگین امتیازات به از روش میانگین

 مداری در وضعیت متوسط )بینابین( قرار دارد. ورد مطالعه در زمینة معیار پیادهم ةکه منطق

تراکم معیار

های خالی و متروك  زمینفقدان و  ،های متنوع مسکن معیار تراکم شامل سه زیرمعیار تراکم باال در محدوده، ارائة گزینه

مورد  ةدهد که محدود نیز نشان می 11 ةد ندارد. نقشکاربری وجو معابر تراکم بیشتردهد در  است. نتایج پژوهش نشان می

 های مسکونی در حدود متوسط دو تا چهار طبقه است. های بلندمرتبه و ویالیی دارای تراکم ساختمان نظر عالوه بر ساختمان

ای با  به تناسب زیادی وجود دارد. در منطقه 9 ةهای خالی در منطق زمین ،شود مشاهده می 16 ةطورکه در نقش همان

 ،گسیختگی بافت(، اجتماعی های بایر با متراژ باال موجب بروز مشکالت کالبدی )ازهم کاربری غالب مسکونی وجود زمین

 شود. محیطی می و زیست


هایخالیدرمحدودهزمین.02ةنقشهایمسکونیتراکمساختمان.00ةنقش
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مختلط کاربری معیار

ها و  وجود رستوران ؛ترکیب کاربری تجاری و اداری و مسکونی در محدودهاست: معیار کاربری مختلط شامل سه زیرمعیار 

مورد مطالعه در نواحی مختلف  ةها در محدود و وجود کاربری فرهنگی و تفریحی در محدوده. ترکیب کاربری ؛ها کافه

رسانی به  مورد مطالعه کاربری مسکونی است. جهت خدمات ةوددهد کاربری غالب محد نشان می 19 ةمتفاوت است. نقش

تواند تا حد زیادی موجب سرزندگی و جذابیت منطقه  های تجاری و اداری و مسکونی می این کاربری، ترکیب کاربری

های فرعی و ترکیب  خیابان ةهای اصلی و کمتر در لب خیابان ةشود. ترکیب کاربری تجاری و مسکونی تا حدی در لب

معیار اختالط کاربری  ،های اصلی منطقه روی داده است. به بیان دیگر خیابان ةکاربری تجاری و اداری تا حد زیادی در لب

های خدماتی مانند  کاربری ،هایی خاص وضعیت مطلوبی ندارد. همچنین جز محدوده شهر قزوین به 9 ةدر منطق

 اند. ورت یکسان توزیع نشدهص های مختلف منطقه به ها در محدوده ها و کافه رستوران

دهد کاربری فرهنگی به نسبت وسعت و جمعیت منطقه و با درنظرگرفتن شعاع دسترسی هر  نشان می 12 ةنقش

و  اند دهنده شهری خدمات ةدر حوز 9 ةهای فرهنگی موجود در منطق ر کاربریبیشتست. یگوی تمام منطقه ن کاربری جواب

 ةدهد معیار کاربری مختلط در محدود نتایج تحلیل نشان می ،طور کلی ماند. به پابرجا میای به کاربری فرهنگی  نیاز منطقه

 مورد مطالعه در وضعیت متوسطی قرار دارد.
 


پراکنشکاربریفرهنگی.00ةنقشکاربریاراضی.03ةنقش


 هایزیرمعیارهایمعیارکاربریمختلطمیانگین.5نمودار

کاربریمختلط.میانگینمعیار1جدول

 زیرمعیار نامهامتیازحاصلازپرسش

 و مسکونی ،ترکیب کاربری تجاری، اداری 71/9

 ها ها و کافه وجود رستوران 30/6

 وجود کاربری فرهنگی و تفریحی 10/6
 میانگین معیار کاربری مختلط 92/6
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میانگینمعیارکاربریمختلط.2نمودار

دهد. نتایج کلی نشان  زیرمعیارهای کاربری مختلط و امتیاز نهایی این معیار را نشان میمیانگین امتیازات  3جدول 

 مورد مطالعه در زمینة این معیار در وضعیت متوسط رو به پایین )بینابین( قرار دارد. ةدهد منطق می



اجتماعی عدبُ تحلیل

 و درك توسط پژوهشگر قرار گرفته است. ،عد اجتماعی معیار امنیت مورد مشاهده، برداشت میدانیدر بُ

 

امنیت معیار

های ناظر است. نتایج پژوهش نشان  معیار امنیت شامل دو زیرمعیار نورپردازی مناسب محدوده در شب و وجود چشم

های روشنایی در سطح منطقه  هایی اندك در منطقه در شب به دلیل وجود تعداد مناسب چراغ جز محدوده دهد به می

های ناظر در منطقه در وضعیت  دهد وجود چشم نتایج تحلیل نشان می ،زی نسبتاً مناسبی وجود دارد. همچنیننورپردا

های ناظر( افزایش  افراد از فضا )وجود چشم ةمتوسطی قرار دارد. تجربه نشان داده است امنیت با باالرفتن میزان استفاد

 یابد. می
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.میانگینمعیارامنیت01جدول

زیرمعیار نامهامتیازحاصلازپرسش

 نورپردازی مناسب محدوده در شب 20/9

 های ناظر وجود چشم 16/9

 میانگین معیار امنیت 9/9




میانگینمعیارامنیت.8نمودار

دهد  دهد. نتایج کلی نشان می را نشان می میانگین امتیازات زیرمعیارهای امنیت و امتیاز نهایی این معیار 17جدول 

 مورد مطالعه در زمینة این معیار در وضعیت متوسط رو به باال )بینابین( قرار دارد. ةمنطق
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محیطیزیست عدبُ تحلیل

 و درك توسط پژوهشگر قرار گرفته است. ،محیطی معیار آلودگی مورد مشاهده، برداشت میدانی عد زیستدر بُ

 

آلودگی معیار

دهد آلودگی هوا و صوتی در  معیار آلودگی شامل دو زیرمعیار آلودگی هوا و آلودگی صوتی است. نتایج پژوهش نشان می

 قزوین دارای عدم آلودگی نسبی است. 9 ةدهد منطق به نسبت کمی وجود دارد. نتایج کلی نشان می 9 ةمنطق

 


 هایزیرمعیارهایمعیارآلودگیمیانگین.1نمودار

 .میانگینمعیارآلودگی00جدول
 زیرمعیار نامهامتیازحاصلازپرسش

 آلودگی هوا 30/9

 آلودگی صوتی 70/2

 میانگین معیار آلودگی 76/2

 


میانگینمعیارآلودگی.01نمودار

دهد  میدهد. نتایج کلی نشان  میانگین امتیازات زیرمعیارهای آلودگی و امتیاز نهایی این معیار را نشان می 11جدول 

 آلودگی نسبی مواجه است. فقدانمورد مطالعه با  ةمنطق

 

بندیتحلیلجمع

و نتایج  شدمورد مطالعه بررسی  ةصورت تفصیلی وضعیت معیارهای مستخرج از مبانی نظری در محدود در بخش پیش به

از تحلیل معیارها، در این د. پس شگیری مشخص  در مورد هرکدام از زیرمعیارها و معیارها با استفاده از روش میانگین

شود. به  ونقل عمومی پرداخته می قزوین از نظر معیارهای توسعة مبتنی بر حمل 9 ةبخش به بررسی کلی وضعیت منطق

مورد  ةن وضعیت محدودکه مبیّ ،ها و میانگین نهایی آن اریهر معنامه برای  آمده از پرسش دست بهامتیازات  ،این منظور

 نشان داده شده است. 16در جدول  ،مطالعه است
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.میانگینکلیمعیارها02جدول

هامیانگیندادهمعیارابعاد

 کالبدی

 01/6 دسترسی

 13/9 مداری پیاده

 6/6 آسایش

 92/6 کاربری مختلط

 9/9 امنیت اجتماعی

 76/2 آلودگی محیطی زیست

 720/9 میانگین

 


میانگینکلیمعیارها.00نمودار

ونقل  قزوین حمل 9 ةاین مطلب است که در منطق ةدهند است. با توجه به این امر نشان 94720شده  میانگین حاصل

 صورت نسبی وجود دارد. به TODمحور  توسعه

 

آزمونفرضیات

اول پژوهش بیانگر این موضوع است که  ةشود. فرضی در این بخش از نوشتار به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته می

باید متغیر  نخست ،بررسی این فرضیه برایمحور تأثیر بسزایی در کاهش آلودگی محیط دارد.  ونقل حمل ةاستفاده از توسع

ها میانگین  ی مربوط به این فرضیه مشخص و از آنها سؤال ،مورد آزمون در این فرضیه محاسبه شود. برای این منظور

شود که در آن به مقایسة میانگین  ای استفاده می مونهن از آزمون پارامتری تی تک ،شود. برای بررسی این فرضیه گرفته می

ای  های مورد بررسی در این فرضیه نمرات رتبه شود و با توجه به اینکه سؤال با عدد ثابت )میانگین فرض( پرداخته می

 میانگین فرض:بنابراین،  ،دهند یک تا پنج را به خود اختصاص می

بندی.رتبه03جدول

 خیلیکم کم متوسط زیاد خیلیزیاد

1 2 9 6 1 

 

1 2 3 4 5
3

5

   
 µ 

محور تأثیر بسزایی در کاهش آلودگی دارد یا نه آزمون فرضیه به  ونقل حمل ةبرای بررسی اینکه آیا استفاده از توسع

 .شود صورت زیر مشخص و بررسی می
H0 = µ ≤ 3 

H1 = µ > 3 

 آلودگی منطقه دارد. محور تأثیر بسزایی در کاهش ونقل حمل ةمیانگین توسع µکه در آن 

H1 محور تأثیری در کاهش آلودگی منطقه دارد. ونقل حمل ة= توسع 

H0 محور تأثیری در کاهش آلودگی منطقه ندارد. ونقل حمل ة= توسع 
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ای هریک از  است. میانگین رتبه سؤالاند دو  گویی به این فرضیه درنظر گرفته شده هایی که برای پاسخ تعداد سؤال

 آمده است. 12شده و در جدول   محاسبهها  این سؤال

ای.میانگینرتبه00جدول

میانگینرتبهشاخص

 30/9 آلودگی هوا

 70/2 آلودگی صوتی

 72/9 جمع

 76/2 میانگین

 
اسمیرنوف و سطح معناداری  - فالموگرابا استفاده از آزمون ک ،ها سازی داده ای و نرمال نمونه با توجه به آزمون تی تک

 محور تأثیر بسزایی در کاهش آلودگی محیط دارد  ونقل حمل ةاستفاده از توسع ةفرضی شود اثبات می، 61/71

 

 آزمونةنتیج سطحمعناداری کالموگروفۀآمار حجمنمونه متغیر

 نرمال 61/7 92/7 677 تأثیر بر آلودگی

 
است. اگر  رگذاریتأثونقل عمومی بر کاهش آلودگی در منطقه بسیار  مبتنی بر حمل ةدهد استفاده از توسع نتایج نشان می

گزینی استفاده از اتومبیل شخصی با سیستم  ترین منابع آلودگی بدانیم، جای استفاده از خودروی سواری را یکی از مهم

 سیار زیادی کاهش دهد.تواند آلودگی محیط را تا حد ب عنوان رویکرد اصلی این توسعه می روی به ونقل عمومی و پیاده حمل

محور تأثیر بسزایی در کاهش ترافیک شهری دارد.  ونقل حمل ةاستفاده از توسععبارت است از: دوم پژوهش  ةفرضی

 ه است.شداول استفاده  ةشده در آزمون فرضی کارگرفته هبروش از برای آزمون این فرضیه 

ای.میانگینرتبه05جدول

میانگینرتبهشاخصردیفمیانگینرتبهشاخصردیف

 69/9 ایمنی 9 19/6 ونقل عمومی دسترسی به حمل 1
 6/6 حفاظت در برابر شرایط بد جوی 3 29/6 دسترسی به پارکینگ 6
 71/9 و مسکونی ،ترکیب کاربری تجاری، اداری 17 99/6 دسترسی به مسیر دوچرخه 9

 30/6 ها کافهها و  وجود رستوران 11 71/9 طراحی مناسب مسیرهای پیاده 2

 10/6 وجود کاربری فرهنگی و تفریحی 16 99/9 روها پیاده ةانسجام شبک 1

 20/9 نورپردازی مناسب محدوده در شب 19 0/6 رو عرض مناسب پیاده 2

 16/9 های ناظر وجود چشم 12 10/9 ها کاربری جاذب افراد پیاده در جداره 0

 76/9میانگین:                       21/26جمع: 

 

اسمیرنوف و سطح معناداری  - فاها با استفاده از آزمون کالموگر سازی داده ای و نرمال نمونه با توجه به آزمون تی تک

محور تأثیر بسزایی در کاهش ترافیک شهری دارد. تأکید  ونقل حمل ةاستفاده از توسع ةفرضیکه شود  ، اثبات می13/7

ونقل عمومی و ارتقای آن، اندیشیدن تدابیری در  بر استفاده از سیستم حملونقل عمومی  الگوی توسعة مبتنی بر حمل

. کاهش استفاده از است... در جهت کاهش استفاده از اتومبیل شخصی  و ،ها مداری محالت، مدیریت پارکینگ جهت پیاده

                                                                                                                                                                   
 د.باش 71/7ید بیشتر از در این آزمون سطح معناداری برای اثبات فرضیه با .1
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ز میزان تردد و راستاست. با کاهش نرخ استفاده از خودروهای شخصی ا اتومبیل شخصی با کاهش ترافیک شهری هم

 شود. این فرضیه اثبات می ،شود. بنابراین ترافیک در معابر شهر کاسته می

 گیرینتیجه

یابی به این  دست برایشهر قزوین انجام شد.  9 ةمحور در منطق ونقل حمل ةاین پژوهش با هدف بررسی معیارهای توسع

. شدمحور و منشور نوشهرگرایی مطالعه  ونقل حمل ةتوسع ةو ادبیات موجود در زمینشد مبانی نظری بررسی  نخست ،هدف

های حاصل  مورد مطالعه به تحلیل داده ةسنجش وضعیت محدود برایهای مورد نیاز،  پس از استخراج معیارها و شاخص

قزوین از نظر دارابودن معیارهای توسعة  9 ةدهد که منطق نامه پرداخته شد. نتایج حاصل از تحلیل نشان می از پرسش

 مداری، دسترسی، تراکم، ونقل عمومی در وضعیت متوسط رو به باال قرار دارد. بررسی معیارهایی مانند پیاده مبتنی بر حمل

دهد  ونقل عمومی نشان می شده در راستای بررسی وضعیت توسعة مبتنی بر حمل عنوان معیارهای تدوین آسایش به و

میانگین کلی  16مورد مطالعه از حیث برخورداری از این معیارها از وضعیت متوسطی برخوردار است. جدول  ةمحدود

 دهد که گواهی بر ادعای فوق است. معیارها را نشان می

. ستمحور را دارا ونقل حمل ةتوسع ةقزوین به دلیل قرارگرفتن در بافت جدید شهری قابلیت تبدیل به منطق 9 ةمنطق

ونقل  ها، امکان افزایش سیستم حمل ها با عرض مناسب و امکان ایجاد مسیر دوچرخه در مجاورت آن انوجود خیاب

 ةتواند موجب ارتقای معیارهای توسع رود. اقدامات زیر می شمار می ... از نقاط قوت این محدوده به عمومی و

 سه قزوین شود. ةمحور در منطق ونقل حمل

 سطح منطقه؛ایجاد مسیرهای اتوبوس بیشتر در 

 های اتوبوس از نظر زیبایی و حفاظت در برابر شرایط جوی؛ طراحی مناسب ایستگاه

 های مسقف همگانی؛ ایجاد پارکینگ

 افزایش خطوط و مسیرهای تاکسیرانی در سطح منطقه؛

 های اصلی و فرعی منطقه؛ خیابان همةایجاد مسیرهای دوچرخه در 

 منطقه؛ی در سطح ران اتوبوسهای  افزایش پایانه

 های اتوبوس؛ ونقل عمومی مانند ایستگاه ارتقای تسهیالت مرتبط با حمل

 ای به صورت متعادل؛ های حاشیه افزایش ظرفیت پارکینگ

 سیم؛ های بی افزایش نقاط استقرار تاکسی

  رو. جداسازی مسیرهای دوچرخه از مسیر سواره
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