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 چکیده

نده   ،پایدااری  بسویحرکت و... انرژی  باالی روی تهران؛ از جمله آلودگی هوا، ترافیک، مصرفبا توجه به مسائل پیش

الگدوی توسدعه   مبدانی  میزان انطبدا    ارزیابیمطرح است. هاف مقاله حاضر  «ضرورت»بلکه به عنوان یک  ،یشنهادیک پ

( به عنوان یکی از TOD) محورونقل عمومیبا الگوی توسعه حمل ،(9931)مصوب  در طرح جامع شهر تهرانپیشنهادی 

 TODالگدوی توسدعه   ی بر ادبیات و تجارب جهانی، با مروردر این مقاله، . در جهت تحقق پایااری است مهمالگوهای 

برای استخراج شا.  «کیفیت توسعه»و « جهت توسعه»، «شات توسعه»، «مقیاس توسعه»، «ساختار توسعه»لفه ؤشامل پنج م

ارزیدابی  »و پد  از آن بدا اسدتفاده از     روش تحلیل محتوا استفاده شااز  9931استخراج الگوی توسعه طرح جامع تهران 

هدای  قضداوت مبندای ارزیدابی    لفده، ؤم 4کده در  مقایسده شدا    TODالگوی توسعه طرح جامع تهران با الگوی  «قیانطبا

تحقیق نشان داد کمترین میزان انطبا  با الگوی نتایج . استفاده شا های کمیروشاز  ،«شات توسعه» مؤلفهکارشناسی و در 

TOD  هدای متدرو   ها و نه ایسدتگاه ع تراکم تهران بر مبنای خیاباناست که ناشی از توزی« ساختار توسعه» مؤلفهمربوط به

زا در طرح است که دلیل انتخاب رویکرد رشا درون« جهت توسعه» مؤلفهاست. همچنین بیشترین میزان انطبا  مربوط به 

توسعه تهدران  میزان انطبا  الگوی  متوسطاست. با در نظر گرفتن کلیه متغیرها،  TODهمسو با اصول  ، کامالًجامع تهران

بده شدکل    TODطرح جامع بعای تهدران، الگدوی   در  پیشنهاد می شود قرار دارد.« انطبا  کم»بازه در  TODبا الگوی 

  .تری مبنا قرار گیرد که جزئیات این پیشنهاد در مقاله ارائه شاه استدقیق

  ، الگوی توسعه، تهران، پایااریTOD: الگوی هاکلیاواژه
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 مقدمه .6

( در شهر تهران به عندوان الگدویی در راسدتای بهبدود     9TODمحور )ی الگوی توسعه حمل و نقل عمومیکارگیربه

پایااری شهری، کاهش مصرف سوخت و خودرومحوری، و کیفیت بخشی بده فضداهای عمدومی شدهری ضدرورتی      

تدرین شدهرهای دنیدا    تهران به عندوان یکدی از آلدوده   ( 2191) 2به گزارش سازمان بهااشت جهانیانکار است.  غیرقابل

هدای فرسدوده در معدر     ؛ کمبود آب، مصرف باالی انرژی، ترافیدک سدنگین، بافدت   ای استدارای مشکالت عایاه

رسدا،  نظر مدی به. هستناو... از جمله این موارد  ، خودرومحوری و فقاان فضاهای عمومی باکیفیت به میزان کافیخطر

به سمت پایااری و توسعه پایاار قابل تصور نیست. روندا کندونی   رای تخفیف چنین مشکالتی، راهکاری جز حرکت ب

هدا، مشدکالت و   های کنونی را نیز در معدر  اندواب بیمداری   اناازد، بلکه نسلنیاز آیناگان را به خطر می تأمیننه تنها 

 درصدا مندابع   31، حداود  (9911) براساس گزارش شدرکت کنتدرل هدوای تهدران    تهایاهای مختلف قرار داده است. 

معاونت حمل و نقل و ترافیک شدهرداری تهدران   به گزارش در همین حال . کنناه هوای تهران، وسایل نقلیه هستناآلوده

 از. ایدن مسدهله نشدان    شدود انجدام مدی   «شخصدی وسدایل نقلیده   »درصا سفرهای شهر تهدران بدا    13بیش از ( 9913)

، خطدوط  BRTخدط   91خط مترو،  7ن دارای است. این در حالی است که تهرا جای در شهر تهران« خودرومحوری»

 توسدعه » هدای حمدل و نقدل عمدومی بلکده     نه فقاان سیسدتم  رسا علت اصلی... است. به نظر می اتوبوسرانی متعاد و

تهران است. سفرهای آونگی روزانه از شر  به غرب؛ شمال به جنوب و بدالعک  کده منجدر    در  «خودرومحور شهری

های پیک شاه، نشان از عام تعادل توزیع میان اشدتغال و سدکونت اسدت.    ان در ساعتهای تهربه ترافیک سنگین جاده

تهران )ماننا برج میالد، بدا  کتداب، دریاچده شدهاای      در شهر جذب سفر تولیا و بسیاری از مراکز عماه عالوه بر این،

مدل و نقدل عمدومی قابدل     و...( از طریق حماننا مرواریا شهر، شهرک خرازی  22، مناطق مسکونی منطقه خلیج فارس

؛ به منظدور تخفیدف ایدن مسدهله، الگدوی توسدعه       9931راهبردی شهر تهران در سال -طرح ساختاری دسترسی نیستنا.

 94رسدا بدا گذشدت حداود     ( را در دستور کار خود قرار داده بود که به نظر مدی TODمبتنی بر حمل و نقل عمومی )

هله پیش پای محققین ایدن مقالده قدرار گرفتده کده آیدا ادعدای طدرح         سال این هاف محقق نشاه است؛ بنابراین این مس

قرین به صحت است یا خیر و در این راستا بده بررسدی    TODتهران مبنی بر اتکا بر الگوی  9931راهبردی -ساختاری

 انا.پرداخته TODراهبردی تهران با الگوی  -انطبا  میان الگوی توسعه پیشنهادی طرح ساختاری

( ارائه شا. این ایاه از آنجدا مطدرح شدا    9119) 9نخستین بار توسط معمار آمریکایی پیتر کلتورپ برای TODایاه 

ونقدل عمدومی در   های حملهای متنوب و مختلط در اطراف ایستگاهی واحاهای همسایگی با فعالیتکه، توسعه فشرده

ی مناسب برای کاهش اسدتفاده از اتومبیدل   ونقل عمومی گسترده و با کیفیت، از جمله ابزارهاکنار توسعه امکانات حمل

                                                           
1. Transit Oriented Development 

2. World Health Organization (WHO) 
3. Peter Calthorpe 



  931...                                یطرح ساختار یشنهادیوسعه پت یالگو یمبان یقیتطب یابیارز                             سال هفتم            
 

؛ 2191و همکداران،   4؛ لدوو 2114و همکداران،   9؛ دیتمدار 2111و همکاران،  2؛ کورتی 9113، 9شخصی است )سرورو

به منظور کاهش تعااد و طول سفرها )بویژه سفرها بدا خدودروی    TOD(. به عبارت دیگر ایاه 2192، 5مو و دی یونگ

طدور کلدی   ه سوی کاهش مصرف انرژی، افزایش کدارایی، حفدم محدیط زیسدت و بده     شخصی( و در نتیجه حرکت ب

ونقل عمومی )بویژه مترو( پدذیرای جمعیدت کریدری از مدردم     های حملپایااری است. با توجه به اینکه امروزه ایستگاه

وری رقدم زد کده   هدای اطدراف آن را طد   توان بر مبنای این ظرفیت، توسدعه گردد که میشهر هستنا، این ایاه مطرح می

گدردد؛ بده عبدارت دیگدر      تدأمین ترین فاصله ممکن و باون نیاز به استفاده از خودروی شخصی نیازهای مردم در کوتاه

 ونقل عمومی به عنوان مراکز تقسیمات شهری، توسعه پیرامون خود را تحت تاثیر قرار دهنا.  های حملایستگاه

، TODهای توسعه شهری بدا الگدوی   دها، ارزیابی انطبا  طرحیهای گذشته در این رابطه نشان مبررسی پژوهش

TOD (2197 )در تعااد زیادی از شهرهای دنیا انجام شاه اسدت. یکدی از معتبرتدرین اسدناد در ایدن زمینده اسدتاناارد        

ه ارائد  TODهای شهری با الگدوی  محیطاست که چارچوبی را برای ارزیابی میزان انطبا   1ITDP غیر انتفاعی موسسه

انجدام شداه    TODعالوه بر این تحقیقات دیگری نیز در زمینه ساختار فضایی شدهرها و نسدبت آنهدا بدا     نموده است. 

در طرح جامع منطقه متروپلیتنی جاکارتدا، انداونزی را    TOD( مال فضایی 2193و همکاران ) 7است. برای مرال، تاکی

تدوان بده   به ساختار شدهری مدی   TODکه از طریق اتخاذ رویکرد انا انا. آنها نشان دادهمورد تحلیل و بررسی قرار داده

( در مقاله خود تالش کدرده اندا از   2121و همکاران ) 3رویی غلبه کرد. براویترافیک سنگین شهری و همچنین پراکناه

ایدن   میزان سفرسازی شهری را حااقل نماینا. آنهدا نشدان داده اندا از    TODطریق اذغام ساختار فضایی شهر با الگوی 

( 2191و همکداران )  1طریق می توان به میزان قابل توجهی از مصرف سوخت و آلودگی هوای شهری کاسدت. ژاندگ  

رویدی، آلدودگی   فیک سنگین، پراکنداه ادر مقاله خود نشان داده انا بسیاری از مشکالت ساختاری شهر پکن از جمله تر

تحقیقدات متعدادی در    ،هدای داخلدی  ر میدان پدژوهش  دقابل تخفیف اسدت.   TODهوا و... از طریق انطابق با الگوی 

( در پژوهشی به کداهش اثدرات حمدل و    9915رضویان و همکاران ). تاکنون انجام شاه است TODخصوص الگوی 

( پرداختده و تدالش نمدوده بدا     TODنقل بر سازمان فضایی شهر با بهره گیری از توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی )

 TODیریت بهینه نظام کاربری زمین و سیستم حمدل و نقدل شدهری را بدر اسداس الگدوی       مرور تحوالت مربوطه، ما

کدارکردی توسدعه حمدل و نقدل     -( در پژوهش خود بده تحلیدل سداختاری   9911بررسی نمایا. کالنتری و همکاران )

ین، بری زمد های جمعیت، کدار عمومی محور در طرح ترافیک کالنشهر تهران پرداخته انا. آنها با در نظر گرفتن شاخص

                                                           
1. Cervero 

2. Curtis  

3. Dittmar 

4. Loo 

5. Mu and De Jong 

6. Institute for Transportation and Development Policy 

7. Taki  

8. Berawi 

9. Zhang  
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رغم وجود سیستم حمل و نقل عمدومی مناسدب، توزیدع کداربری زمدین      انا که علیظرفیت حمل و نقل و... نشان داده

مناسب نبوده و منجر به ازدیاد نیاز به سدفرهای درون شدهری شدهروناان شداه اسدت. همچندین سدالکی و همکداران         

ادی طرح جامع جایا شهر تبریز برای تبدایل بده مراکدز    های فرعی پیشنه( در پژوهشی به ارزیابی فضایی هسته9913)

های پیشدنهادی طدرح جدامع شدهر تبریدز تطدابقی بدا        توسعه حمل و نقل محور پرداخته و نشان داده هیچ یک از هسته

 ناارد.   TODالگوی 

گدوی  یکدی از مفداهیم مهدم در ال    استخراج شود. TODهای اساسی الگوی توسعه در مؤلفهدر ادامه تالش گردیاه 

ای است از منطقه شهری تا شدهر و تقسدیمات   بازه مقیاسگوییم، است. وقتی از شهر سخن می «مقیاس توسعه»توسعه، 

پاسدخگو باشدا. بدا توجده بده ایدن        یک شهرهای بایست به تمامی مقیاسالگوی توسعه میداخلی شهر تا سطح محله. 

ین الگو، الگویی برای تمامیت شهر و به عبدارت دیگدر کدل    توان از الگوی توسعه سخن گفت که اگزاره، تنها زمانی می

زیدرا تحقدق آن وابسدته بده      باشدا؛ یژگدی را دارا مدی  محدور ایدن و  ونقل عمدومی ه حملتوسعالگوی  و اجزاء آن باشا.

 9روزمدان مکاگونده کده   همدان شدهری، شدهری و محلدی اسدت.     های منطقهای در مقیاسهای توسعههماهنگی سیاست

عدالوه بدر    .کندا های محلی، ناحیه شهری، مرکز شهری و پیراشهری معرفی میرا شامل گونه TODای ه( گونه2194)

رویدی و کداهش   محور، جلوگیری از پراکناهونقل عمومییکی از دالیل مطرح شان الگوی توسعه حملمقیاس توسعه، 

در  «جهدت توسدعه  »تدوان گفدت   مدی  ؛ بندابراین (2199، 5و اوه 4؛ سدونگ 2111، 9و گائو 2)لین زا بوده استرشا برون

هدای اصدلی آن   مؤلفده زا است و یکدی از  عبارت دیگر توسعه درونونقل عمومی، رو به درون و بهالگوی توسعه حمل

کداهش اسدتفاده از اتومبیدل شخصدی و کداهش      محور، ونقل عمومیتوسعه حملاز اهااف اولیه از سوی دیگر،  است.

. (2199؛ کامروزمدان و همکداران،   2111و همکاران،  1؛ برتولینی9111)سرورو،  شهری بوده استتعااد سفرهای درون

ندا تدا بتدوان در فضدای کمتدری،      کپیشنهاد مدی و تنوب را به صورت افزایش تراکم  «شات توسعه»از این رو، این الگو 

؛ بدراوی  2191همکداران،  و  7)یانگ از حجم سفرها کاستتر، و با فراهم کردن تنوب افزون انجام دادهاری بیشتری بارگذ

ونقدل  هدای حمدل  برداری از ظرفیدت جمعیتدی ایسدتگاه   به دنبال بهره TOD از سوی دیگر الگوی. (2121و همکاران، 

 3محدور صدرفا در راسدتای ایجداد یدک گدره      ونقل عمومیبنابراین الگوی توسعه حملاست؛  ماننا مترو برعمومی انبوه

ایل نقلیه عمومی و کاهش ازدحام خودروهای شخصی نیسدت؛ بلکده ایدن    ونقلی برای ساماناهی عبورومرور وسحمل

 باشدا ونقل عمومی و ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی شهری نیز مدی های حملپیرامون ایستگاه 1سازیالگو به دنبال مکان

                                                           
1. Kamruzzaman 

2. Lin 

3. Gau 

4. Sung 

5. Oh 

6. Bertolini 

7. Yang 

8. Node 

9. Place-Making 
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ش در گرو مشدارکت توامدان بخد    TODپذیری الگوی همچنین تحقق؛ (2195، 9؛ ویستروم2199، 2و مولار 9)دورسی

و همکداران،   1؛ سدرل 2191، 5و فدان  4)گدوتری  گدذاری اسدت  خصوصی و دولتی در فراینا اجرا و به ویژه در سرمایه

گدردد  دارای کیفیداتی اسدت، کده سدبب مدی      TODاین روست که الگوی توسدعه   از (2191؛ یانگ و همکاران، 2194

( TOD)محداوده   محدور ونقل عمدومی عه حملساختار توسهای آن باشا. در نهایت مؤلفهنیز از جمله « کیفیت توسعه»

ایدن مرکدز از    است. ونقل عمومیایستگاه حملیک به مرکزیت  که 7متر 511ای است به شعاب به طور میانگین محاوده

جدا  کده در آن  (2193و همکداران،   3)تاکی گرددهای دورتر از ایستگاه مرکزی متصل میطریق محورهایی پیاده به شعاب

ونقدل  های حمدل ای از سیستمبا شبکه همچنین این مجموعه .شودات تراکم و اختالط فعالیتی کاسته میرفته رفته از ش

؛ 2111؛ برتدولینی و همکداران،   2111؛ کدورتی  و همکداران،   2114و  9113)سرورو،  عمومی مختلف در پیونا است

اصدلی   مؤلفده  5را در قالدب   محدور میونقدل عمدو  توان الگوی توسعه حملبنابراین می(؛ 2199کامروزمان و همکاران، 

 .ارائه نمود« مقیاس توسعه»و « جهت توسعه»، «شات توسعه»، «کیفیت توسعه»، «ساختار توسعه»

 متدولوژی .7

هدای  مؤلفده  بداین منظدور،  اسدت.  « ارزیابی انطبداقی »تحلیلی و روش آن  -تحقیق حاضر از نوب تحقیقات توصیفی

طدرح  « الگدوی توسدعه  »هدای  مؤلفده حصا شا، مبنا قرار گرفته و میزان انطبا  ادر بخش قبل که  TOD «الگوی توسعه»

راهبدردی تهدران از   -طدرح سداختاری  « الگوی توسعه»با آن ارزیابی شا. برای احصاء  9931راهبردی تهران -ساختاری 

-یری طدرح پدذ ( برای ارزیابی تحقق2194و همکاران ) 1ه است که استیون استفاده شا« ی خاصیروش تحلیل محتوا»

تحلیل محتوا روشی است که امروزه به صورت گسترده در تحقیقدات علمدی مدورد اسدتفاده قدرار      . ها طراحی کرده انا

 گیرد.  می

که بتوان بدر اسداس    یروش استاناارد ر،یدر سنوات اخ یمحتوا در شهرساز لیرواج استفاده از روش تحل رغمیعل

 (77، 2194و همکداران،   )اسدتیون   را انجام داد، وجدود نداارد   یانطقهو م یتوسعه شهر یهاطرح ییمحتوا لیآن تحل

 (:  73، 2194)استیون  و همکاران،  شامل مراحل زیر است، در این تحقیق تحلیل محتوابر مبنای روش ارزیابی 

                                                           
1. Dorsey 

2. Mulder 

3. Qviström 

4. Guthrie 

5. Fan 

6. Searle 

این شعاب  .(2199؛ کامروزمان و همکاران، 9113)سرورو،  متر نقل شاه است 311متر تا  411های مختلفی از . در منابع گوناگون شعاب7

متر  511این در تحقیق حاضر، فاصله میانگین گردد. بنابرونقل عمومی تعیین میروی مناسب و کوتاه تا ایستگاه حملمتناسب با فاصله پیاده

 کیلومتر بر ساعت تعیین شاه اشت. 4روی با سرعت دفیقه پیاده 5متناسب با حاود 

8. Taki 
9. Stevense 
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ود و یدا  های مشخص و مدورد نظدر، وجد   گیری ویژگیهایی که بمنظور اناازهآیتم تنظیم یک پروتکل مکتوب از .9

  است( 9استخراج شاه در شکل  TOD)این پروتکل همان الگوی توسعه  رونابکار می هاطرح، در هاآنعام وجود 

 کاگزاری متن بر اساس پروتکل تنظیم شاه .2

   .در طرح مورد بررسی در نظر گرفته شاه است به چه میزانکا که این تا نشان داده شود  امتیازدهی کاها .9

 مقوله یابی و ارزیابی مقوالت توسط .4

هایی که طدرح مدورد بررسدی    به آیتم 9امتیاز  ،9نپرداخته است هاآنهایی که طرح مورد بررسی به آیتم برای 1امتیاز 

و  هایی که طرح مورد بررسی بده طدور کامدل   به آیتم 2پرداخته ولی کامل، کافی و یا به تفصیل نیست، و امتیاز  هاآنبه 

کندا، بدا اسدتفاده از    یمد این شیوه ارزیابی کسب  آیتم پرداخته است. در نهایت امتیاز کلی که هر طرح درتفصیلی به آن 

 شود:  یمرابطه زیر محاسبه 

 
 که در رابطه فو :

 می باشا. iص امتیاز  شاخ ؛ و   jتعااد شاخص بعا  ؛   jکیفیت طرح برای بعا  

شونا، سپ ، جمع امتیازات باست آماه به بیشدترین امتیداز ممکدن    یم( هر بعا با هم جمع  ی )هاشاخصابتاا 

 درآیدا  91تدا   1شود تا امتیداز هدر بعدا بدین     ضرب می 91شود، نتیجه باست آماه در عاد ( تقسیم می هربعا )

بدر ایدن اسداس،    . (2194؛ برکده و همکداران،   2111؛ بدرودی و همکداران،   9113همکداران،  و  9؛ برکه2119، 2)برودی

 1تدا   4)انطبا  کدم(، امتیداز    4تا  2)انطبا  بسیار کم(، امتیاز  2تا  1گردد: امتیاز محاود انطبا  باین صورت تعریف می

آمدوزش   ابید ، دو ارزایدن روش در  سیار زیداد(. )انطبا  ب 91تا  3)انطبا  زیاد( و امتیاز  3تا  1)انطبا  متوسط(، امتیاز 

 را بر اساس پروتکل طراحی شاه )چارچوب نظری( سنا اصدلی طدرح جدامع تهدران     طرف،یبه طور مستقل و ب اه،ید

 نی. سدپ ، توافدق بد   اندا کدرده  یابید ارز ابتاا کاگذاری نموده و سپ  کاها را بر مبنای میزان انطبا  با پروتکدل اولیده  

تدا از صدحت    شداه انجدام   سدنجا، ی( را مد 4کاگدذاران  نیتوافق ب بی)ضر ابیانطبا  نظرات دو ارز نزایکه م ابانیارز

 یمحتدوا  لید درصدا باشدا، تحل   11بداالی  کاگدذاران   نیتوافق ب بیضر اگرد. گردحاصل  نانیانجام شاه اطم یابیارز

درصدا باشدا، امتیداز     11کمتدر از  در صدورتی کده میدزان انطبدا       .شودیم یقابل قبول تلق یلیانجام شاه به عنوان تحل

با اسدتفاده از قضداوت    ها و استخراج امتیاز نهایی میزان انطبا ،مؤلفه برای ترکیب ارزیاب سوم مانظر قرار گرفته است.

 TODهای الگدوی توسدعه   مؤلفه TODتن از اساتیا دانشگاهی و حرفه مناان شهرسازی با تخصص در  91کارشناسی 

                                                           
امتیازی تم یآ این روش اگر به صراحت به آیتمی نپرداخته شاه باشا، امتیاز صفر در نظر گرفته میشود. به اشاره تلویحی احتمالی برای آن. در9

 شود.داده نمی

2. Brody 

3. Berke 

4. Inter-coder agreement 
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وزن یکسدان   چارچوب نظری با مؤلفه 5های هر کاام از شاخصی شا. الزم به ذکر است به صورت دودویی وزن ده

 دها.  دیاگرام انجام تحقیق را در قالب مال مفهومی نشان می 2شکل  .در نظر گرفته شاه است

 

 
 . چارچوب مفهومی و فرایند انجام تحقیق6شکل 

 

 کدگذاری
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 هایافته .8

  الگوی توسعه پیشنهادی طرح جامع شهر تهرانحصاء ا .6 .8

رفتده شدکل گرفتده و گسدترش یافتده اسدت،       ساختار شهر تهران، ساختاری تاریخی است که در طول زمدان رفتده  

های تاریخی بویژه در دوره معاصر در تهران روی داده است بدر مبندای اهدااف گونداگونی     مااخالتی که در طول دوره

بدر مبندای سدنا طدرح جدامع      و... رخ داده است.  شهر گسترش ابجایی، نوسازی و بازسازی،تسهیل حرکت و جچون 

گیری ایاه سداختار توسدعه و سدازمان فضدایی تهدران،      شکل»مورد تصویب قرار گرفت؛  9931شهر تهران که در سال 

« اسدت محصول فراینا شدناخت عناصدر سداختاری و تحلیدل و تکامدل ایدن عناصدر و فراینداهای فضدایی حاصدله           

توان گفت تفکر ساختارگرایانه، در الگوریزی برای شهر تهران منجر بده اتخداذ   (. بنابراین می54، ص.9931سازگان، )بوم

پیشنهاد سداختار فضدایی شدهر بدر مبندای ادامده روندا         ،گرایانه به ساختار فضایی شهر شاه و نتیجه آنرویکردی تااوم

توان گفت پیشنهاد طرح جدامع شدهر تهدران، بدرای     به بیان دیگر میگیری و گسترش شهر در گذشته بوده است. شکل

گسترش ساختار فضایی شدهر در طدول زمدان اسدت. بندابراین بدر       در الگوی ساختار فضایی، تااوم فرایناهای موجود 

آن  9اساس پیشنهادهای طرح جامع، تغییری اساسی در ساختار فضایی شهر تهران صدورت نگرفتده و سداختار تداریخی    

الگدوی   احصداء . آن اسدت نوان ساختار مطلوب برای توسعه شناخته شاه و پیشنهادها در راستای بهبود و تقویدت  به ع

 پروتکل تداوین شداه  ، بر اساس TODو ارزیابی میزان انطبا  آن با الگوی  پیشنهادی توسعه در طرح جامع شهر تهران

. (9)جداول   نتاج کداهای بسدته( انجدام شداه اسدت     و بر مبنای تحلیل محتوای انجام شاه )استخراج کاهای باز و است

در  کیفیت توسعه، جهت توسعه، شات توسعه، مقیاس توسعه و سداختار توسدعه   مقولهدر قالب پنج  نتیجه این بررسی

انطبدا    سدپ   ساختاردهی شاه و های مترو(متری دور ایستگاه 511شهر تهران )محاوده با شعاب  TODهای محاوده

هدای متدروی تهدران را    متدری دور ایسدتگاه   511های به شعاب محاوده 9شکل  ست.اشاه  نجیاهس TODآن با الگوی 

 دها.نشان می

                                                           
 منظور از ساختار تاریخی، ساختاری است که در طول زمان شکل گرفته است. .9
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 بندی پیشنهادی طرح جامع شهر تهران تهران بر روی پهنه TODهای . نقشه محدوده7شکل 

 (9931سازگان، بوم): ماخذ
 

-از سدنا اصدلی طدرح سداختاری     ق به صورت جااگانه، نسبت به احصداء کداها  ها، دو محقبرای انجام کاگذاری

اقاام نموده و هرجدا اخدتالف نظدری میدان ایدن دو       تاوین شاه بر اساس پروتکل 9931راهبردی )جامع( شهر تهران 

ای )کداه  «هدا گدزاره »محقق به وجود آما، قضاوت محقق سوم ما نظر قرار گرفت. سپ  با استفاده از تحلیدل آمداری   

 بده دسدت آمداه،   « مفاهیم»در مرحله بعای، نامگذاری شا.  استخراج و )کاهای بسته( «مفاهیم» ها،بنای آنو دسته باز(

شدا   تعیدین  TODالگوی توسدعه  از مبانی نظری و تجربیات(  باست آماه)چارچوب در تناظر با  «مقوله»در قالب پنج 

 فراهم شود.   TODراهبردی )جامع( تهران با الگوی توسعه -تاریتا قابلیت مقایسه و ارزیابیِ الگوی توسعه طرح ساخ
 

جهت احصاء الگوی (« 6831طرح ساختاری راهبردی تهران )ط.س.ر.ت »کدگذاری انجام شده در  .6جدول 

 بر اساس روش تحلیل محتواطرح توسعه 

 ها )کدهای باز(گزاره
تواتر کد در ط. 

 6831س. ر. ت 

درصد 

 تواتر

حاصل از  ته(مفاهیم )کدهای بس

 تحلیل کدهای باز
 مقوالت

 1/5 99 بر افزایش سهم فضاهای سبز و باز تأکیا
 و پایااری هایانگاره و مفاهیم

 با خودروی شخصی سفر کاهش

کیفیت 

بر افزایش سهم حمل و نقل عمومی در  تأکیا توسعه

 های شهریجابجایی
95 4/1 
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 ها )کدهای باز(گزاره
تواتر کد در ط. 

 6831س. ر. ت 

درصد 

 تواتر

حاصل از  ته(مفاهیم )کدهای بس

 تحلیل کدهای باز
 مقوالت

ه بر ایجاد محالت خودبسناه و کاهش نیاز ب تأکیا

 سفر
7 9 

بر دسترسی عادالنه به امکانات حمل و نقل  تأکیا

 عمومی
5 9/2 

 9 7 های متروبر نقش گره گاهی ایستگاه تأکیا

 مکانی و ایگره توامان ماهیت

 TOD هایمحاوده

های مترو در مجاورت بر استقرار ایستگاه تأکیا

 مراکز جذب سفر
1 1/2 

و به عنوان فضاهای های متربر نقش ایستگاه تأکیا

 عمومی
2 1/1 

 3/9 1 گذاری بخش خصوصیبر جذب سرمایه تأکیا 

 و عمومی هایبخش مشارکت

 خصوصی

 9/9 9 های بین المللیگذاریبر جذب سرمایه تأکیا

 1 94 بر مشارکت مردمی تأکیا

 9/2 5 های عمومی و دولتیبر هماهنگی بخش تأکیا

 4/9 3 وده شهر تهرانبر تربیت خط محا تأکیا

 زارشا درون

 جهت توسعه

 9 7 بر استفاده از اراضی بالاستفاده درون شهری تأکیا

بر تقویت شهرهای جایا پیرامونی برای  تأکیا

 نیازهای جایا )و نه در تهران(
2 1/1 

 1/2 1 زابر رویکرد توسعه درون تأکیا

 1 94 بر نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران تأکیا

های فرسوده تمرکز استفاده از بافت

 ایو اراضی قهوه

 7/4 99 خامات تأمینبر احیاء اراضی قهوه ای جهت  تأکیا

های ها، کارخانهبر استفاده از ظرفیت پادگان تأکیا

 متروک و انبارهای درون شهری برای توسعه
3 4/9 

 7/9 4 های مترو در مراکز شهریبر مکانیابی ایستگاه تأکیا

های مترو در مراکز استقرار ایستگاه

 تقسیمات شهری

مقیاس 

 توسعه

 9/9 9 های مترو در مراکز مناطقبر مکانیابی ایستگاه تأکیا

بر محوریت دادن به حمل و نقل عمومی در  تأکیا

 توسعه مراکز شهری
7 9 

 9/2 5 های پیادهبر شکل گیری محله تأکیا

 دوچرخههای پیاده و شبکه دسترسی

ساختار 

 توسعه

 9/9 9 بر شکل گیری مسیرهای پیاده راه تأکیا

 9/2 5 بر اولویت دادن حرکت پیاده در مراکز شهری تأکیا

 1/1 2 بر مکان یابی مسیر دوچرخه تأکیا

 9/2 5 بر یکپارچگی سیستم حمل  و نقل عمومی تأکیا

با  TODپشتیبانی محاوده 

 ونقل عمومیهای حملسیستم

-های اتوبوس در ایستگاهبر شکل گیری پایانه تأکیا

 های مترو
9 9/9 

 BRT 9 9/9بر تکمیل شبکه مترو از طریق خطوط  تأکیا

شات  افزایش تراکم 9/4 91نیاز مسکن و فعالیت از طریق افزایش تراکم  تأمین
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 ها )کدهای باز(گزاره
تواتر کد در ط. 

 6831س. ر. ت 

درصد 

 تواتر

حاصل از  ته(مفاهیم )کدهای بس

 تحلیل کدهای باز
 مقوالت

 توسعه به جای رشا افقی

 1/2 1 بر افزایش ارتفاب و کاهش سطح اشغال تأکیا

 7/4 99 بر افزایش تراکم در صورت نوسازی تأکیا

 1/2 1 بر شکل گیری محورهای مختلط عملکردی تأکیا

 افزایش اختالط

 9 7 بر شکل گیری مراکز مختلط شهری تأکیا

 3/9 1 بر افزایش تنوب واحاهای مسکونی تأکیا

بر شکل گیری فضاهای عمومی پذیرای اقشار  تأکیا

 گوناگون
9 9/9 

 (9911، های پژوهشمأخذ: )یافته

 

 TODراهبردی )جامع( تهران با الگوی توسعه -ارزیابی تطبیقی الگوی توسعه طرح ساختاری .7 .8

راهبدردی شدهر تهدران بدا     -مقوالت و مفاهیم استخراج شاه از الگوی توسعه طرح ساختاریارزیابی در این بخش، 

همانگونده کده در چدارچوب مفهدومی     انجام شدا.   ،ر بخش متاولوژیطبق روش پیشنهاد شاه د ،TODالگوی توسعه 

( توضیح داده شا، برخی از مقوالت به صدورت کیفدی و بدا قضداوت کارشناسدی دو محقدق جدااگاه مدورد         2)شکل 

های کمی، با روش کمی ارزیدابی شدا. در ادامده نتدایج ارزیدابی      ارزیابی قرار گرفت و برخی نیز با توجه به وجود داده

 ی به تفکیک هر یک از مقوالت و مفاهیم ارائه شاه است.  تطبیق

 توسعهیفیت ک .6 .7 .8

 9 بدر مبندای پروتکدل تداوین شداه،      ،در الگوی پیشنهادی طرح جامع شهر تهدران  به منظور ارزیابی کیفیت توسعه

 هدای محداوده  مکانی و ایگره توامان ماهیت»، «شخصی سفر کاهش و پایااری راستای در هایانگاره و مفاهیم»، مقوله

TOD » بدر  روش ارزیدابی  همانگونده کده ذکدر شدا،      است. احصاء شاه« خصوصی و عمومی هایبخش مشارکت»و

 به طور کامل در نظر گرفتده شداه باشدا امتیداز    ای مقولهبه این صورت است که اگر ، دو کارشناس خبرهمبنای قضاوت 

در اسدناد   کندا. را دریافدت مدی   1اگر در نظر نگرفته شاه باشا، امتیاز و  9، اگر ناقص در نظر گرفته شاه باشا، امتیاز 2

قدرار گرفتده اسدت.     تأکیدا اناازهای شهر مورد طور مشخص، پایااری به عنوان یکی از چشمشهر تهران، به طرح جامع

ه در ونقل عمومی، در عین ارتقاء کیفیت زیست نیز از جملده اهداافی اسدت کد    حفاظت از محیط زیست، توسعه حمل

 متدرو  شدبکه  توسعه ویژه به عمومی نقلوحمل گسترش و شخصی ونقلحمل گیرد. همچنین تحایااین راستا قرار می

و هوا، به طور مشخص یکی از راهبردهای مطرح شداه در طدرح جدامع شدهر تهدران       صاا آلودگی از جلوگیری برای

 تعیدین نشداه و   TODهدای  ر تهدران، محداوده  در عین حال در طرح جامع شه .(95-9، ص.9931سازگان، )بوم است

را نشدان  « کیفیدت توسدعه  » مؤلفده امتیداز انطبدا     2جداول  شاه اسدت.  ن گرفتهبنابراین سازوکاری نیز برای آن در نظر 

 دها.  می
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   TODدر انطباق با الگوی توسعه تهران « کیفیت توسعه» مؤلفه امتیاز انطباق. 7جدول 

 فهمؤلهای استخراج شده ذیل مقوله

 TODکیفیت توسعه در الگوی 

کارشناس 

 اول

کارشناس 

 دوم

میانگین 

 امتیاز

سازگاری 

 هاقضاوت

 مؤلفه امتیاز

 

بازه 

 قرارگیری

 کاهش پایااری هایانگاره و مفاهیم

 شخصیبا خودروی  سفر
9 9 9 

 انطبا  کم 99/9 % 11/1
 مکانی و ایگره توامان ماهیت

 TOD هایمحاوده
1 1 1 

 و عمومی هایبخش مشارکت

 خصوصی
1 9 5/1 

 ((9931راهبردی تهران )-های طرح ساختاریهای پژوهش بر اساس دادهمأخذ: )یافته

 

 جهت توسعه .7 .7 .8

تربیدت محداوده قدانونی و حدا     »با توجه به اصول مطرح شاه در الگوی توسعه طرح جدامع پیشدنهادی مبندی بدر     

کده در   (29، ص.9931سدازگان،  )بدوم  «های درونی برای توسدعه شدهر  از بافت کالبای موجود شهر و همچنین استفاده

زا یکدی از اصدول طدرح جدامع شدهر تهدران بدوده        توسعه درون رسابه نظر مینقشه پیشنهادی نیز بازتاب یافته است؛ 

 .دهارا نشان می« جهت توسعه» مؤلفهوضعیت ارزیابی  9جاول  .است

 

   TODدر انطباق با الگوی توسعه تهران « جهت توسعه»ای همؤلفهامتیاز انطباق . 8جدول 

 مؤلفهمقوله های استخراج شده ذیل 

 TODتوسعه در الگوی  جهت

کارشناس 

 اول

کارشناس 

 دوم

میانگین 

 امتیاز

سازگاری 

 هاقضاوت

 مؤلفهامتیاز 

 

بازه 

 قرارگیری

 2 2 2 زارشا درون

های فرسوده و تمرکز استفاده از بافت انطبا  زیاد 5/7 % 911

 ایاراضی قهوه
9 9 9 

 ((9931راهبردی تهران )-های طرح ساختاریهای پژوهش بر اساس دادهمأخذ: )یافته

 

 مقیاس توسعه  .8 .7 .8

انا، در رابطه با مقیداس توسدعه نیدز    مشخص نشاه TODهای با توجه به اینکه در طرح جامع شهر تهران، محاوده

هدای  روشن پیشنهادی ارائه نشاه است، در این قسمت بر اساس قضاوت کارشناسی میزان ترکیدب ایسدتگاه   صورتبه

ایستگاه های مترو بده صدورت   های مختلف شهری مورد ارزیابی قرار گرفت. باین صورت که اگر مترو با مراکز مقیاس



  911...                                یطرح ساختار یشنهادیوسعه پت یالگو یمبان یقیتطب یابیارز                             سال هفتم            
 

را  1گر در مراکدز قدرار نگرفتده باشدنا، امتیداز      ، و ا2های گوناگون شهری واقع شاه باشنا، امتیاز کامل در مراکز مقیاس

 مؤلفده وضدعیت ارزیدابی    4جداول  گیدرد.  تعلق مدی  9گیرنا. در صورتی که حالت بینابین وجود داشته باشا، امتیاز می

 دهارا نشان می« مقیاس توسعه»

 

  TODالگوی توسعه تهران در انطباق با « مقیاس توسعه»های مؤلفهامتیاز انطباق . 0جدول 

مقوله های استخراج شده ذیل 

مقیاس توسعه در الگوی  مؤلفه

TOD 

کارشناس 

 اول

کارشناس 

 دوم

میانگین 

 امتیاز

سازگاری 

 هاقضاوت

 مؤلفهامتیاز 

 

بازه 

 قرارگیری

های مترو در استقرار ایستگاه

 مراکز شهری
9 9 9 911% 5 

انطبا  

 متوسط

 ((9931راهبردی تهران )-اختاریهای طرح سهای پژوهش بر اساس دادهمأخذ: )یافته

 

 ساختار توسعه  .0 .7 .8

 مشدخص نشداه   TODهدایی تحدت عندوان محداوده     گونه که ذکر شا، در طرح جامع شهر تهران، محاودههمان

وجدود دارد،   TOD، میزان تطدابق آنچده در طدرح پیشدنهاد شداه بدا آنچده در        مؤلفهاست. بر این مبنا، در ارزیابی این 

های پیداده و همچندین   های مترو، به لحاظ شبکه دسترسیهای پیرامون ایستگاهمنظور، محاودهاست. باین سنجیاه شاه

مدورد ارزیدابی قدرار گرفتده     ( و اتوبوس BRTونقل عمومی پشتیبان )های حملپشتیبانی اتصال این محاوده به سیستم

 .دهارا نشان می« مقیاس توسعه» مؤلفهوضعیت ارزیابی  5جاول است. 

 

  TODالگوی توسعه تهران در انطباق با « ساختار توسعه»های مؤلفه. امتیاز انطباق 5جدول 

 مؤلفهمقوله های استخراج شده ذیل 

 TODجهت توسعه در الگوی 

کارشناس 

 اول

کارشناس 

 دوم )سوم(

میانگین 

 امتیاز

سازگاری 

 هاقضاوت

 مؤلفهامتیاز 

 

بازه 

 قرارگیری

 1 1 1 دوچرخه و های پیادهشبکه دسترسی
51% 

(911%) 
1 

انطبا  

 بسیارکم
با  TODپشتیبانی محاوده 

 ونقل عمومیهای حملسیستم
1 9 (1) 1 

 ((9931راهبردی تهران )-های طرح ساختاریهای پژوهش بر اساس دادهمأخذ: )یافته

 

 شدت توسعه  .5 .7 .8

بده جدای اسدتفاده از قضداوت     ایی مقدوالت؛  پ  از کاگدذاری بداز و سدپ  شناسد    « توسعه شات»برای ارزیابی 

بندای فعدالیتی   پهنده استفاده شا. برای ایدن هداف،    )تحلیل عینی( های نقشه طرح جامع تهرانکارشناسی از تحلیل داده
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های مترو )بده عندوان   متر از ایستگاه 511هایی به شعاب پیشنهاد شاه در طرح جامع شهر تهران بر مبنای ترسیم محاوده

« اخدتالط »و « تدراکم »اصدلی   مؤلفده بدرای ارزیدابی شدات توسدعه دو زیر    (، مورد ارزیابی قرار گرفت. TODمحاوده 

و تعااد طبقات استفاده شاه اسدت. بداین صدورت     از متوسط تراکم ساختمانی« تراکم» مؤلفهبرای زیر .گیری شااناازه

هدای طدرح جدامع شدهر تهدران در      که متوسط حااکرر تراکم ساختمانی مجداز و حدااکرر تعدااد طبقدات مجداز پهنده      

هدای متدرو( باسدت آورده شدا. ایدن ارقدام بدا        متری اطراف ایسدتگاه  511های با شعاب )محاوده TODهای محاوده

معمدوال بدیش    TODمتوسط تراکم در محاوده  ،با توجه به متون نظریها در کل شهر تهران مقایسه گردیا؛ متوسط آن

گردد کیفیت زناگی و عاالت اجتماعی نیز دچار آثار منفدی نگدردد   ین عاد موجب میبرابر پیرامون است؛ ا 2تا  2/9از 

 برابدر متوسدط   TOD 12/9هدای  بر اساس محاسبات زیر، متوسط تراکم در محاوده .(2111لین و گائو، )نگاه کنیا به: 

 گردد.ر کم تعیین مییا انطبا  بسیا 1بر این اساس، امتیاز انطبا  شاخص تراکم،  (.1)جاول  تتهران اس تراکم

 

با کل شهر  TODهای . مقایسه متوسط حداکثر تراکم و حداکثر طبقات مجاز طرح جامع در محدوده1جدول 

  تهران
متوسط حداکثر تراکم ساختمانی 

 TODهای مجاز در پهنه

متوسط حداکثر تراکم ساختمانی 

 مجاز در کل تهران

متوسط حداکثر تعداد طبقات 

 TODهای مجاز در پهنه

متوسط حداکثر تعداد طبقات 

 مجاز در کل تهران

295 % 291% 2/4 4/4 

 ((9931راهبردی تهران )-های طرح ساختاریهای پژوهش بر اساس دادهمأخذ: )یافته

 

تفاده شدا کده از طریدق فرمدول زیدر محاسدبه       اسد  (9LUMاختالط از شاخص اخدتالط کداربری )   مؤلفهبرای زیر

ی در مطالعات پیشین به منظور نشان دادن میدزان اخدتالط کداربری در یدک محداوده      گردد. شاخص اختالط کاربرمی

. هر چده میدزان اخدتالط کداربری بیشدتر باشدا،        (9117، 2سرورو و کوکلمان مشخص انجام شاه است )نگاه کنیا به:

 5/1و اگدر   ا  کامدل( )انطب 2باست آیا امتیاز  9ترتیب اگر اناازه شاخص . باینگرددتر مینزدیک 9امتیاز شاخص به 

بده آن   )عدام انطبدا (   امتیداز  1باشدا،   5/1گیرد. اگر مقاار شاخص کمتدر از  را می)انطبا  ناقص(  9باست آیا، امتیاز 

 .گیردتعلق می

Entrophy =  

جدامع  بندای طدرح   ها به چهار دسته کلی سکونت، فعالیت، مختلط و سبز مطدابق بدا طبقده   در این محاسبه، کاربری

 jهدا، و  تعااد انواب کداربری  Jنسبت مساحت کاربری به مساحت محاوده،  Pانا. در فرمول، بنای شاهشهر تهران دسته

، امتیاز شاخص اختالط کداربری شدهر   (7)جاول  هم نوب کاربری است. بر این اساس با توجه به محاسبات انجام شاه

                                                           
1. Land Use Mix 

2. Kockleman 
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گیری اخدتالط بده مقیداس امتیدازدهی تحقیدق،      تبایل مقیاس اناازه با گردد.می 1/1، برابر TODهای تهران در محاوده

 آیا.دست میبه 3/9اختالط  مؤلفهامتیاز زیر

 

  LUMهای طرح جامع شهر تهران و محاسبه شاخص . سطوح پهنه2جدول 

 LUMامتیاز شاخص  G4  مساحت پهنه M3 مساحت پهنه  S2مساحت پهنه  R 1مساحت پهنه 

975115159 915255913 231929929 19131141 1/1 

 ((9931راهبردی تهران )-های طرح ساختاریهای پژوهش بر اساس دادهمأخذ: )یافته

 

 نشان داده شاه است.« شات توسعه» مؤلفه، امتیاز 3ها جاول با توجه به امتیاز شاخص

 

   TODالگوی توسعه تهران در انطباق با « جهت توسعه»های مؤلفه. امتیاز انطباق 3جدول 

 امتیاز TODشدت توسعه در الگوی  مؤلفهمقوله های استخراج شده ذیل 

 مؤلفهامتیاز 

 

 بازه قرارگیری

 1 تراکم
 انطبا  متوسط 5/4

 3/9 اختالط کاربری

 (9911، های پژوهشمأخذ: )یافته

 

 TODالگوی توسعه پیشنهادی طرح جامع شهر تهران بر اساس انطباق با الگوی امتیاز  .8 .8

بدا  های الگوی توسعه بر مبنای چدارچوب نظدری تحقیدق، در ایدن قسدمت      مؤلفهپ  از محاسبه امتیاز هر کاام از 

الگوی توسعه پیشنهادی در طرح جدامع شدهر    نهایی های الگوی توسعه، امتیازها ترکیب شاه و امتیازمؤلفهدهی به وزن

دهدی از قضداوت   گونه که ذکر شا، بده منظدور وزن  همان، محاسبه شاه است. TODتهران در انطبا  با الگوی توسعه 

هدای  مؤلفده ، اسدتفاده شداه و   TODمناان شهرسدازی بدا تخصدص در    تن از اساتیا دانشگاهی و حرفه 91کارشناسی 

امتیداز   1در جداول   به صورت دودویی مقایسه شاه و در نهایت وزن هر یدک محاسدبه گردیدا.    TODالگوی توسعه 

دها انطبا  مبدانی الگدوی توسدعه    های تعیین شاه، نشان میبر اساس بازه 3/9ده شاه است. امتیاز نهایی انطبا  نشان دا

 است.« انطبا  کم»، در محاوده TODتهران در طرح جامع، با الگوی 

 
                                                           

 پهنه سکونت .9

 پهنه کار و فعالیت .2

 پهنه مختلط. 9

 پهنه حفاظت. 4
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ها و مؤلفهبر اساس امتیاز  TOD. محاسبه امتیاز کل میزان انطباق الگوی توسعه مصوب تهران با الگوی 0جدول 

  هاهمؤلفزیر

 مؤلفه
امتیاز  هامقوله

  مؤلفه

وزن 

 مؤلفه

دار امتیاز وزن

 امتیاز عنوان مؤلفه

 کیفیت توسعه

 5/9 شخصی سفر کاهش و پایااری راستای در هایانگاره و مفاهیم

 TOD 1 هایمحاوده مکانی و ایگره توامان ماهیت 5/1 95/1 99/9

 5/1 خصوصی و عمومی هایبخش مشارکت

 جهت توسعه
 2 زارشا درون

5/7 91/1 21/9 
 9 ایهای فرسوده و اراضی قهوهتمرکز استفاده از بافت

 95/1 17/1 5 9 های مترو در مراکز شهریاستقرار ایستگاه مقیاس توسعه

 ساختار توسعه
 1 های پیادهشبکه دسترسی

1 29/1 1 
 1 میونقل عموهای حملبا سیستم TODپشتیبانی محاوده 

 شات توسعه
 1 تراکم

5/4 91/1 75/9 
 3/9 اختالط

 3/9 جمع امتیاز کل میزان انطبا 

 (9911، های پژوهشمأخذ: )یافته

 بحث  .0

محور، الگدوی  ونقل عمومیهای توسعه حملدر مقاله حاضر، با رجوب به ادبیات نظری موضوب و استخراج ویژگی

ارائه گردیا و سپ  الگوی توسعه پیشنهادی شدهر تهدران در قالدب ایدن چدارچوب      اصلی  مؤلفه 5توسعه آن در قالب 

دسدت آمدا کده بدر اسداس سیسدتم       بده  3/9با توجه به نتایج ارزیابی، امتیاز کل میزان انطبا ، قرار گرفت،  ارزیابیمورد 

جهدت  » مؤلفده گردد که تنهدا در  ها، مشخص میمؤلفهبا ارزیابی  یرد.گقرار می «انطبا  کم»در محاوده امتیازدهی مقاله، 

« بسدیارکم »هدا، میدزان اتطبدا ،    مؤلفده بوده و در باقی « زیاد»، TODمیزان انطبا  الگوی توسعه تهران با الگوی « توسعه

شدات توسدعه( بدوده     مؤلفده مقیاس توسعه و  مؤلفه« )متوسط»و کیفیت توسعه(،  مؤلفه« )کم»ساختار توسعه(،  مؤلفه)

هدای مدایریت شدهری تهدران، نیداز بده       دها که با توجه به اهمیت توسعه مترو در برنامده میاست. این وضعیت نشان 

وجود دارد تا روندا توسدعه تهدران در مسدیر پایدااری قدرار        TODاصالح ضوابط، در راستای انطبا  الگوی توسعه با 

 گیرد.

بدا مراجعده    رغم ادعدای آن، علی TODالگوی توسعه طرح جامع تهران با الگوی  انطباق کم دالیل یابیبرای ریشه

 :شود کهمی و مااقه در آن مالحظه 9931به طرح جامع تهران 

بده روال   «توزیع تراکم جمعیت و فعالیدت »دها نشان می 9931راهبردی شهر تهران -بنای طرح ساختاری. پهنه9

شدعاب  در  کونت و فعالیدت س باالترو اختالط در حالی که توزیع تراکم  ؛ها انجام شاهسنتی در مجاورت خیابان
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از اصدول   ،نسدبت بده بقیده شدهر     (TOD)محاوده های  های حمل و نقل عمومیاطراف ایستگاهمشخصی از 

 است. TODجای الگوی 

های حمل و نقدل عمدومی )بدین    در رابطه با شعاب پیاده روی اطراف ایستگاه9931همچنین طرح جامع تهران  .2

ا ضابطه خاصی را پیشنهاد نکدرده اسدت. ایدن در حدالی اسدت کده در       گونه سیاست و یمتر( هیچ 311تا  411

سواری، توسعه مسکن قابدل اسدتطاعت، افدزایش کیفیدات     مااری و دوچرخهافزایش کیفیت پیاده TODالگوی 

هدای  مؤلفده های شهری و افزایش نفوذپذیری و... از جملده  ها، کاهش طول بلوکمحیطی، افزایش تنوب کاربری

 هاست.  ین محاودهدر ا TODالگوی 

تهران به عنوان دو خروجی اصلی ایدن طدرح، حداکی از آن اسدت      9931ها و ضابطه طرح جامع بررسی نقشه. 9

هدای متدرو تقلیدل    های ایستگاهی در اطدراف ایسدتگاه  به احااث و ایجاد مجتمع صرفاً TODکه الگوی توسعه 

 توسعه مجاور حمدل و نقدل عمدومی یدا     جهانی یافته است این در حالی است که این شیوه برخورد در ادبیات

TAD1 متمایز از الگوی  و کامالً (2111)کورتی  و همکاران،  خواناه شاهTOD   .است   

بنای عملکردهدای شدهری   است. نحوه پهنه TODترین ارکان الگوی . تعادل میان شغل و سکونت یکی از مهم4

گونده  نه تنها چنین تعادلی برقدرار نشداه؛ بلکده هدیچ    دها که راهبردی شهر تهران نشان می-در طرح ساختاری

 ابزار و یا ضابطه دیگری برای تحقق این امر نیز پیشنهاد نشاه است.  

-گونده ردی در مدورد بهدره   هدیچ  TODراهبردی، مبنی بر استفاده از الگدوی  -رغم ادعای طرح ساختاریعلی. 5

رسدا  شود و به نظدر مدی  در آن مشاهاه نمی TODی پذیری الگوهای تحققگیری از رویکردها، ابزارها و شیوه

 راهبردی صرفا در حا یک ادعا باقی ماناه است. -محور بودن طرح ساختاری TODکه 

مقایسه نتایج این تحقیق با سایر تحقیقات انجام شاه در این زمینه، نشان از همسدویی نتدایج دارد، بده عندوان مردال      

کندا کده نظدام توزیدع کداربری زمدین را       ییا میأ( را کامال ت9911و همکاران ) نتایج این تحقیق، نتیجه تحقیق کالنتری

نیافته بود. به عبارت دیگر دلیل اینکه اجزایی چون کاربری زمین، شبکه حمل و نقدل و... در تهدران بدا     TODهمسو با 

TOD  ران انطبداقی بدا   راهبدردی تهد   -هماهنگی ناارد آن است که بیش و پیش از آنها، الگوی توسعه طرح سداختاری

ریدزی شدهر تهدران در    نتایج این تحقیدق همچندین بدا گدزارش مرکدز مطالعدات و برنامده       ناارد.  TODالگوی توسعه 

شدورای شدهر    TOD( و گدزارش عملکدرد کمیتده    9919) TODخصوص انطبا  ضوابط شهرسازی تهران با الگوی 

 دانسته انا.   TODگ با الگوی هماهن( همسو است که ساختار توسعه در تهران را عام9913تهران )

کنا و آن طرح برخدی ادعاهدا   برداری میریزی کشور پردههای کلیای نظام برنامهنتایج این تحقیق از یکی از چالش

های توسعه شهری باون در نظر گرفتن و الدزام بده لدوازم و محقدق     در خصوص استفاده از رویکردهای نوین در طرح

-هدای توسدعه شدهری )در ایدن نمونده طدرح سداختاری       دیگر، علی رغم ادعای طرحکردن عملی آنهاست. به عبارت 

هدای  ، آنچه در عمدل اتفدا  افتداده پیگیدری همدان روش     TODراهبردی تهران( بر استفاده از رویکردهای نوینی چون 

                                                           
1. Transit Adjacent Development 
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اده از برخدی  سنتی بوده است. بایهی است نتیجه این تحقیق منجر به ایجاد تردیا نسبت به صحت ادعاها در قبال اسدتف 

 رویکردهای نوین دیگر نیز خواها بود.  

 گیرینتیجه .5

دارای  9931طدرح جدامع شدهر تهدران     « الگدوی توسدعه  »اهمیت نتایج این تحقیق  در آن است که نشان می دهدا  

در تهدران بدر    TODاست، در حالی که که مایریت شهری تهران در حال پیشبرد الگدوی   TODانطبا  کمی با الگوی 

تدوان بدا   دهدا نمدی  است که امری متناقض است. به عبارت دیگر، نتایج این تحقیق نشان مدی  9931طرح جامع اساس 

بایست تجایا نظدری جدای   محقق کرد و میدر تهران را  TOD، الگوی 9931اتکا به الگوی توسعه طرح جامع تهران 

، الزم اسدت در طدرح   9931طرح جدامع تهدران    با توجه به رو به اتمام بودن افقانجام داد.  9931 تهران جامعدر طرح 

هدا و  هدای اقداام، و هدم در نقشده    هم در رویکردها، هم در راهبردها و برنامه TODجامع بعای تهران، الگوی توسعه 

هدای زیدر بده    های آن سرفصدل ضوابط به عنوان خروجی طرح در نظر گرفته شود. با توجه به چارچوب تحقیق و یافته

 شود:ای طرح جامع بعای تهران پیشنهاد میعنوان محورهایی بر

      محور قرار دادن حمل و نقل عمومی و حمل و نقل پاک )پیاده و دوچرخه( بده عندوان سدتون فقدرات و

 و توزیع تراکم در شهر محلی، ناحیه ای و منطقه ای ساختارهای اصلی شهر جهت تعیین نظام مراکز

 های تمایز قراردادن بین محاودهTOD هدای  متدری اطدراف ایسدتگاه    311تا  411با شعاب ی ها)محاوده

با بقیه شهر؛ از منظر تخصیص تراکم، ضوابط ساخت و سداز، ضدوابط پارکیندگ و     (حمل و نقل عمومی

 الگوهای طراحی شهری

 هدای  سواری، افزایش نفوذپدذیری از طریدق تغییدر ضدوابط ایجداد بلدوک      مااری و دوچرخهتقویت پیاده

 شهر تهران TODهای شهری در محاوده

 هدای  و محداوده  هدای متدرو  تقویت فضاهای شدهری در اطدراف ایسدتگاه   و  های محیطیافزایش کیفیت
TOD   

 - گدذاری هدای   های حمل و نقل عمومی از طریدق سدو  دادن سدرمایه   افزایش کیفیت و کمیت سیستم

 شهری

 های تاوین ضوابط و مقررات خاص محاودهTOD     به منظور انطبدا  بدا الگدویTOD ز منظدر نظدام   ا

 توزیع تراکم، اختالط، ایجاد مسکن ارزان قیمت، کاهش پارکینگ و...  

از طریدق راهکارهدای    TODهدای  اولویت دادن به حرکت حمل و نقل عمدومی، پیداده و دوچرخده در محداوده    

 طراحی کاهش مزیت استفاده از خودروی شخصی

های نوینی بده طدرح جدامع    کردن رویکردها و روش شود راهکارهای فو  نیازمنا اضافهگونه که مالحظه میهمان

گونده کده از ندامش    ، همدان  TODبده اینکده    نظدر عالوه بدر آن،  فاقا آن است.  است که هم اکنون کامالً 9931تهران 
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آتدی  جدامع  طدرح  تهیه  اصلی وان رویکردشود به عناست، پیشنهاد می «الگوی توسعه» نوعیپیااست، به لحاظ ماهیت، 

زیدرا   ،شدود مدی الحدا    هدای اطالعداتی طدرح   سایر الیده  جااگانه بهای به صورت الیهاینکه ، نه شودخاذ اتشهر تهران 

هدای  مؤلفده شهر و در نظر گرفتن سدایر  های جنبهاگر در هماهنگی با سایر  TODهای هرگونه پیشنهادی برای محاوده

محداود بده مدرز    تنهدا  بایسدت  نمدی  هنگی ذکدر شدا  همداه توانا مرمرثمر باشا. نباشا، نمی آنریزی تاثیرگذار بر برنامه

هدای  سیاسدت بدا  برای اثرگذاری بهتر و بیشتر نیاز بده همداهنگی    TOD؛ بلکه الگوی باشا محاوده قانونی شهر تهران

ای، توزیدع خدامات   توسدعه حمدل و نقدل عمدومی منطقده     هایی چون کنترل مهاجرت، ای دارد. سیاستتوسعه منطقه

نباشدا، موجدب    TODهدای  و یا واردات خودرو و سایر موارد که اگر در همراهی با سیاست اتمیزان تولیاای، منطقه

بسدیار مکدانی و    ،ونقدل محدور  همچنین بایا توجه داشت که الگوی توسعه حمل گردد.آن میاثربخشی ایجاد خلل در 

ای هدر زمینده  در ت اسدت و  متفداو  شدهرهای گونداگون  هدا در  مؤلفده بنای منا است. تحقیقات نشان داده اولویتزمینه

در ایران به صورت عدام و تهدران بده     TODسازی مفهوم بایست در بومیاین موضوب می .اقتضای خاص خود را دارد

 صورت خاص مانظر قرار گیرد.  

 نامهکتاب

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.از شار تا شهر(. 9937حبیبی، س. م. ) .9

شهر با  ییونقل بر سازمان فضاکاهش اثرات حمل(. 9915هونکزهی، م. ا. ) رضویان، م. ت.، درگاهی، م. م.، و .2
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 و ترافیک شهر تهران
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 .تهران
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