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 چکیده

 یاجرا یالزم برا هیشود، اما سرما یادیز یموجب منافع عموم تواندی( مTOD) ونقل همگانیتوسعه با محوریت حمل کردیرو یریکارگهب

 یکردهایرو از یکی شده است. یگذارهیمختلف سرما یراهبردها جادیمترو منجر به ا ستمیاحداث س یباال نهیاست. هز ادیز اریبس کردیرو نیا

 یفیآن ط یسازادهیو پ رفتهبه شمار  یدیجد یتیریمد ی( است که الگوTJDونقل )حمل یتوسعه مشارکت کردیارتباط، رو نیمند در انظام

هدف از پژوهش حاضر معرفی رویکرد فوق به عنوان ابزاری نوین برای تامین مالی رویکرد . ردیگیرا دربر م یمشارکت یهاتیاز انواع فعال

TOD منظور داده ها با استفاده از  نیا یبراباشد. های مترو محدوده مرکزی شهر اصفهان میو امکان سنجی بهره گیری از آن در ایستگاه

و  هیمورد تجز ArcGIS( و نرم افزار AHP) یسلسله مراتب لیتحل ندیفرا یریشده و با به کارگ یجمع آور یدانیو م یکتابخانه ا یروش ها

حمل و  و یخدمات عموم ،یاقتصاد ،یکالبد ،یتوسعه کارکرد یمولفه ها یدهد که بر مبنا یمطالعات نشان م جهی. نترندیگ یقرار م لیتحل

 یم لیپتانس نیباالتر یدروازه دولت دارا وشهدا  ،ی، تختانقالب یها ستگاهیا بیبه ترت TJD کردیرو یریبه کارگ ینقل به عنوان مولفه ها

حمل و  یارکتتوسعه مش کردیرو یاز آن بود که از لحاظ اجرا یحاک یسلسله مراتب لیتحل ندیفرا قیها از طر هیال یینها قیتلف نیهمچنباشند. 

 نیترشیب یانقالب، شهدا و دروازه دولت دارا ،یتخت یها ستگاهیا بیمترو مورد مطالعه، به ترت یها ستگاهیا یمتر 044( محدوده TJDنقل )

 است. یشهر تیریمد یگذار هیسرما ازمندیباشند که ن یم لینسو پتا تیقابل

(، سامانه مترو TJD(، راهکارهای تامین مالی، توسعه مشارکتی حمل و نقل )TOD) توسعه با محوریت حمل و نقل همگانیی کلیدی: هاواژه

 اصفهان

 

 

 

و رویکرد  (TJD) برنامه ریزی راهبردی مبتنی بر ترکیب رویکرد توسعه مشارکتی حمل و نقل»ین مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده اول تحت عنوان ا*

است که با راهنمایی نگارنده دوم در دانشکده معماری و شهرسازی « اصفهان مترو شهر 3در ایستگاه های منطقه مرکزی خط  (TOD) توسعه حمل و نقل عمومی محور

.دانشگاه هنر اصفهان دفاع گردیده است
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 مقدمه .1

شود که در عین ونقلی تعریف میونقل پایدار به عنوان حملحمل

زیست، برآورده ساختن نیازهای حرکتی، سالمت انسان و محیط

پیشرفت اقتصادی و عدالت اجتماعی در زمان حال و آینده را حفظ 

 ,Büyüközkan, Feyzioğlu and Göçer]دهد و ارتقاء می

توسعه  یالگوها رییتغ یمهم برا یعامل ،یونقل عمومحمل .[2018

 نیترشیب سیسرو نیا شود.محسوب می داریپا یشهرها جادیو ا

راهم فترافیک  کیپ یهارا در زمانترین مسیرها تعداد سفر و کوتاه

 ،یدر مصرف انرژ ییجوتراکم، صرفهکاهش  تواند بهکند و میمی

و فراهم کردن جابجایی سریع بین  شهرها یایاح ،یکاهش آلودگ

مبادی و مقاصد کمک نماید و شامل طیف متنوعی از انواع 

از  ییسطح باالوجود های جابجایی سبک و انبوه است. سامانه

جهت نیل به شبکه ارتباطی  نیزم کاربریونقل و حمل یکپارچگی

پایدار حائز اهمیت است. کاربری زمین یکپارچه، توسعه شهری بر 

 ریتاث و [He, 2008]سازد ونقل عمومی را ممکن میحملاساس 

 مومیع ونقلحمل ستگاهیرا با جذب توسعه در اطراف ا روییپراکنده

توسعه با  .[Mirzahossein et al,2020] دهدمیکاهش 

به عنوان یک راهبرد رشد  (TOD) ونقل همگانیمحوریت حمل

ریزی یکپارچه برنامهاست و ابزارهایی برای هوشمند شناخته شده

 نیمزبین کاربری که  رودیابزار انتظار م نیاز ا کند.جوامع فراهم می

در جهت دستیابی به توسعه پایدار،  عمومی نقلوحمل ستمیو س

ر محور منجهای پیادهیکپارچگی ایجاد کند و به ایجاد نواحی و محله

عناصر ، به طور مستقیم با TODرویکرد  .[Pal, 2018] شود 

های قطار شهری اصلی سامانه حمل و نقل عمومی نظیر سیستم

سبک، قطار شهری انبوه و اتوبوس شهری در ارتباط است 

[Mirzahossein et al,2020: 359]. یبر اساس تجارب عمل 

ی، سواردوچرخهی، مدارادهیپ توان هشت اصل یم TODاز  یجهان

ی و فشردگ، تراکمکاربری،  اختالطی، ونقل عمومحمل، اتصال

 Sainz] متصور شد کردیرو نیبه اهداف ا یابیدست یبرا ییجابجا

Caccia, 2017]. توسعه با رغم اهمیت فوق در ارتباط با علی

اغلب  اجرای این رویکرد (،TOD) ونقل همگانیمحوریت حمل

 یجتماعو ا ییربنایز ساتیدر تاس یتوجهقابل یگذارهیسرما ازمندین

 التیمانند تسه TOD هایرساختیز. در واقع اگرچه است

منافع  توانندیم مداری و ایجاد پارکینگپیاده ،عمومی ونقلحمل

های مربوط به تامین گذاریعمومی زیادی را ارائه دهند، اما سرمایه

این درحالی  .[Sobel et al, 2003] ها بسیار زیاد استاین ایستگاه

ها نیازمند یک سازوکار مالی مشخص است که توسعه زیرساخت

است که به جریان یا منبع درآمد اشاره کند. با توجه به اینکه پروژه 

های اغلب در مورد طیف متنوعی از انواع سامانه TODهای 

نقل عمومی تعریف می گردند، لذا پژوهش حاضر بر رویکرد وحمل

TOD د نقل ریلی انبوه یا مترو تمرکز دارویستم حملدر ارتباط با س

( TJD)ونقل و اهدافی مانند معرفی رویکرد توسعه مشارکتی حمل

توسعه با محوریت به عنوان رویکردی نوین برای تامین مالی 

و بررسی پتانسیل کاربست رویکرد  (TOD) ونقل همگانیحمل

TJD را دنبال های مترو محدوده مرکزی شهر اصفهان در ایستگاه

کند. در همین راستا ابتدا به معرفی چارچوب مفهومی رویکرد می

شود و سپس پرداخته می( TJD) ونقلتوسعه مشارکتی حمل

ها و ایستگاه محدوده مرکزی شهر اصفهان از نظر مولفه 0وضعیت 

گیرد. در مورد تجزیه و تحلیل قرار می TJDهای رویکرد سنجه

بندی گیری و سطحندی و نتیجهبنهایت نیز ضمن ارائه جمع

، پیشنهادهایی در TJDهای مترو به لحاظ استفاده از رویکرد ایستگاه

 گردد.این خصوص ارائه می

 مرور ادبیات نظری و تجربی پژوهش .2

ونقل عمومی انبوه ی جزئی از سیستم حملمترو شهر سامانه

به  یونقل شهرحمل ستمیبهبود سارتقاء و در  شود کهمحسوب می



های مترو محدوده در ایستگاه TOD( به عنوان روش تامین مالی رویکرد TJDنقل )وت رویکرد توسعه مشارکتی حملسنجی کاربسامکان

 مرکزی شهر اصفهان

 
 3011(/پاییز 01شماره اول )ونقل/ سال سیزدهم/ فصلنامه مهندسی حمل

3121 

 

و کاهش  متیقونقل گرانحمل یمدها ریجذب مسافران از سا لهیوس

در جهت  تواندیدارد و م یاریبس ریتاث یشخص یبه خودرو یوابستگ

ونقل بر حمل ریکاهش تاث ،یمصرف انرژ ،یشهر کیکاهش تراف

 Ma et]واقع شود  موثر یاقتصاد شرفتیپ شیو افزا ستیزطیمح

al,2018: 1052].  فراتر از  یهای مترو، عملکردایستگاهامروزه

ها جایی مسافران دارند. این ایستگاهونقل و صرفا جابهنقش حمل

 گذارند وتاثیر زیادی بر کیفیت محیط شهری پیرامون خود می

ونقل، معماری، ریزی آنها، طیف وسیعی از انواع مباحث حملبرنامه

 ,Haghi]شود شناسی، اقتصاد، کالبدی و غیره را شامل میجامعه

Poor Alikhani and Sedaghat Nia, 2017].  

مفهوم برنامه  کی (،TODتوسعه با محوریت حمل و نقل همگانی )

 هریرویی شپراکنده یمنف اثراتکمک به کاهش  یاست که برا یزیر

 رویکرد اصول یی،ایآسی از کشورها یاریبس. استشده یطراح

TOD خود به عنوان  یو محل یتوسعه مل یهااستیرا در س

مورد استفاده قرار  رویی شهریپراکندهمقابله با  یبرا راهبردی

 شهرهایی ژهی، به وییایآس یاز شهرها یادیتعداد زهمچنین دهند. یم

و  TODکه با سرعت شهرنشینی باالیی مواجه هستند، رویکرد 

ونقل ریلی آن را در جهت توسعه برابر راهبردهای توسعه حمل

گیرند یافته بکار میتوسعه ق کمترفضایی در مناط

[Zhang,2018].  بکارگیری رویکردTOD  با تمرکز بر سیستم

های جذاب متعدد برای ترویج تواند سبب ایجاد ویژگیمترو، می

قل ونتوسعه پایدار شهری از جمله افزایش استفاده از شبکه حمل

عمومی، کاهش ترافیک و آلودگی ناشی از خودرو شخصی به دنبال 

. همگام با تغییرات جهانی، تعریف [Credit, 2018: 6]داشته باشد 

 های اصلینیز تکامل یافته و همراه با حفظ ویژگی TODرویکرد 

های جدید با توسعه شهری سوق پیدا خود،  به سمت ترکیب فناوری

گذاری در ققان، افزایش سرمایهاست. برخی از محکرده

نقل عمومی با استفاده از رویکرد وهای سیستم حملزیرساخت

TOD دانند. آنها معتقدند را از مصادیق بارز تکامل این رویکرد می

بایست در جهت تشویق های مترو میکه اراضی پیرامون ایستگاه

نقل عمومی و استفاده از وبهترین استفاده از سیستم حمل

شده در سامانه قطار شهری، توسعه یا های انجامگذاریرمایهس

  .[Nolan, 2020: 11,14]بازتوسعه یابند 

برای زندگی شهری،  TODرغم مزایای فراوان رویکرد علی

های از دولت مرکزی تا دولت -های مختلف در سراسر جهاندولت

 های زیادی در زمینه تامینهمواره با موانع و محدودیت -محلی

ونقل عمومی های حملسرمایه مورد نیاز توسعه و ارتقاء زیرساخت

مواجه  TODهای گذاران برای اجرای پروژهو جلب نظر سرمایه

. مطالعه نحوه برخورد [Mathur and Gatdula,2021]هستند 

در ایاالت متحده آمریکا؛  TODهای های مالی اجرای پروژهبا چالش

دهد که این کشور به طور به عنوان مهد ظهور این رویکرد، نشان می

های مالی و های مستقیم، اوراق قرضه، کمکابزار هزینه 2عمده از 

های مالی داوطلبانه و حق اعتباری دولت مرکزی، فروش سهام، کمک

برد می بهره TODهای اقتصادی مرغوبیت برای رویارویی با چالش

[Sobel et al, 2013] ابزارهای مربوط به حق مرغوبیت اخیرا .

محبوبیت بسیاری در کشورهای مختلف اروپایی، آسیایی و آمریکایی 

است. عملکرد اصلی ابزارهای حق مرغوبیت بر پایه بدست آورده

های اخذ ارزش افزوده ایجاد شده در اثر تجمع سرمایه در مکان

نقل عمومی، ساخت یا ارتقاء وینه ناوگان حملخاص قرار دارد. در زم

این سامانه، سبب بهبود دسترسی و ایجاد منافع برای همسایگان 

گردد. این منافع به صورت افزایش قیمت زمین در پیرامون آن می

ویژه اطراف ونقل عمومی بهاراضی و قطعات پیرامون حمل

افزوده فوق  شود. ارزشگذاری میهای قطار شهری سرمایهایستگاه

های گوناگون مشارکتی اخذ گردد تواند به وسیله ابزارها و شیوهمی
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[Mathur and Gatdula,2021] مفهوم ضبط ارزش زمین یا .

ه که ب است ها در ادبیات جهانیکیشامل انواع تکنحق مرغوبیت 

 و یاتیمال یتوان آنها را به دو دسته گسترده ابزارهایمطور کلی 

 Aveline-Dubach]دکر یطبقه بند بر توسعه یمبتن یابزارها

and Blandeau 2019]. توسعه مشارکت( ی حمل و نقلTJD )

از جمله ابزارهای مبتنی بر توسعه برای اخذ ارزش افزوده ناشی از 

 کی رود. این رویکردافزایش مرغوبیت و امکانات زمین به شمار می

ن آ یسازادهیاست و پ دیمنابع جد یو بهره بردار تیریمد یالگو

ی بین بخش کننده و مشارکتهماهنگ یهاتیاز انواع فعال یفیط

برای ساخت  (Shen et al,2018: 1150را ) عمومی و خصوصی

 گیرد. تسهیالت وها دربر مییا توسعه تسهیالت محدوده ایستگاه

های گوناگون شهری مانند پارکینگ، امکانات فوق شامل قعالیت

تفریحی، تجاری، آموزشی، ورزشی، اداری، فضاهای سبز، مراکز 

کننده اعم از بخش مسکونی و غیره است. هریک از طرفین مشارکت

توانند به صورت مالی یا انجام امور عمرانی عمومی یا خصوصی می

 ,Koesalamwardi]باشند و کالبدی مشارکت داشته

Rostiyanti and Reksapernata, 2020]. 

دهه گذشته مورد بحث و بررسی زیادی در دو  TJDمفهوم رویکرد 

گرفته و تعاریف متعددی از آن وجود دارد. توسعه مشارکتی قرار

(، نوعی همکاری و مشارکت بین بخش عمومی و TJDونقل )حمل

 گانیونقل همتوسعه با محوریت حملخصوصی با هدف دستیابی به 

(TODیعنی توسعه متراکم، پیاده ) مدار و مختلط در پیرامون

ونقل عمومی و ارتقاء سیستم حمل ونقل عمومیهای حملایستگاه

ونقل عمومی، زمین و های حملباشد. سازمانبه صورت همزمان می

ین ونقل عمومی را تاممنابع مالی مورد نیاز برای توسعه سیستم حمل

ع ها یا ایجاد منابکنند و با مشارکت دادن سایرین در تامین هزینهمی

یش تعداد افرادی که برای سکونت، کار یا خرید این درآمدی یا افزا

برند. توسعه ها سود میکنند، از این پروژهنواحی را انتخاب می

ونقل عمومی موجود یا تواند در مورد تسهیالت حملمشارکتی می

 TJDشده بکار گرفته شود. تعاریف مربوط به رویکرد برنامه ریزی

را به عنوان  TJDرد. گروه اول توان به دو دسته کلی تقسیم کرا می

ها کنند و دسته دوم ویژگیتعریف می TODمقیاس کوچکتری از 

شوند. تعدادی از اینگونه قائل می TJDو معیارهای خاصی برای 

 ,Cervero, Ferrell and Murphy]تعاریف به شرح زیر است 

2002, Nolan, 2020] 

 [Cervero, Ferrell and Murphy, 2002, Nolan, 2020] (TJDونقل مشارکتی )انواع تعاریف توسعه حمل .1شکل 
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 اصلی عنصر دو شامل TJD که گرفت نتیجه توانمی فوق تعاریف از

 و هاساختمان و اراضی توسعه و عمومی ونقلحمل سیستم

 از چیدهپی فرآیند یک شامل همچنین. است مختلف منابع یکپارچگی

(. 3 شکل) باشدمی خصوصی و دولتی نهادهای همکاری

 عمده گروه دو قالب در توانندمی TJD رویکرد اجرایی هایسیاست

 اموال به مربوط معامالت و عمومی اموال به مربوط معامالت

 توسعه حقوق یا اموال اول گروه در. شوند بندیطبقه خصوصی

 پروژه اجرای برای الزم سرمایه تا رسدمی فروش به عمومی بخش

 بخش با که حقوقی و حقیقی اشخاص دوم، دسته در. شود تامین

 مطالبه خصوصی بخش امالک از زمینی کنند،می کار خصوصی

 توسعه از حاصل منافع از خصوصی بخش آن، ازای در و کنندمی

 در [.Zhao, Das and Larson, 2012] بردمی بهره زمین

 تقسیم عمده گروه دو به TJD هایپروژه دیگری، بندیدسته

 ترتیبات( 1 هاهزینه در مشارکت به مربوط ترتیبات(3: شوندمی

 داده ترجیح هاپروژه از برخی در. درآمدها در مشارکت به مربوط

 رد و کند تضمین را درآمدی جریان ثبات عمومی بخش که شودمی

 نگهداری و تعمیر ساخت، هایهزینه کاهش ها،پروژه از دیگر برخی

 دانسته ارجح عمومی بخش وسیله به عمومی ونقلحمل سیستم

 جدول) [Cervero, Ferrell and Murphy, 2002] شودمی

3 .) 

 بودن آمیزموفقیت درصورت که دهدمی نشان خارجی تجارب مرور

 یپشتیبان و حمایت عمومی بخش توسط آنها اغلب ،TJD هایپروژه

 ونقلحمل هایشرکت ،TJD هایپروژه اکثر برای. شوندمی

 درنظر درآمدها و ریسک بسط برای را متنوعی ابزارهای عمومی،

 زمین اجاره هایسیاست آنها، ترینکاربردی جمله از که گیرندمی

 ،متراکم توسعه حق اجاره شامل مالی مشارکت ابزارهای سایر. است

 وسازساخت و عملیاتی هایهزینه در سایرین دادن مشارکت

[.Zhang, 2005] است عمومی ونقلحمل هایایستگاه

 ,[Zhang, 2005] ,[Zhao, Das and Larson, 2012] ,[Zhao et al,2018] (TJDونقل )های توسعه مشارکتی حملانواع مدل .1جدول 

[Cervero, Ferrell and Murphy, 2002] 
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 یعموم بخشی: معامالت مربوط به اموال عموم( 1

 بفروشد هیسرما نیممکن است اموال خود را به منظور تام

است در  ییهانیاموال اغلب شامل زم نیاجاره دهد. ا ای

 لیبسته به پتانس ایقرار دارند  یو قل عمومحمل تمجاور

هی. فروش اموال، سرمارندیگیمورد استفاده قرار نم نیزم

 عیسر وسعهت یکه برا کندیا فراهم مجکیبه صورت  یا

شود. متناوبا، یبودجه مصرف م شیافزا ایها رساختیز

ثابت درآمد را  انیجر کی ،یعموم تیاجاره امالک با مالک

 ای یاتیعمل یهانهیجبران هز یدر طول مدت اجاره برا

 .آوردیفراهم م هیبهبود سرما

ونقل منطقه : سازمان حملیس یواشنگتن د نیبانک زم

 یمدل توسعه مشارکت نی(، از چندwmataواشنگتن )

(TJDبرا )درآمد با هدف حفظ و توسعه  دیتول ی

با محوریت توسعه  قیحمل و نقل، تشو یهارساختیز

استفاده از ناوگان  شی( و افزاTOD) ونقل همگانیحمل

 ییهااستیسازمان س نیا برد.یبهره م یعموم ونقلحمل

 یهاستگاهیفروش امالک خود در مجاور ا ایمانند اجاره 

و  فروش حق توسعه و ساخت امالک ،یعموم ونقلحمل

 .ردیگیکار مهتوسعه ب یهانهیهز نیتام یبراغیره 

 ی( فضاهاSEPTA) یجنوب یایلوانیپنس ونقلسازمان حمل

مترو را با نرخ مطلوب اجاره  یهاستگاهیمجاور ا یتجار
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دهندگان بخش و در عوض، افراد و توسعه دهدیم

کنند ی میرا نگهدار یعموم یهافضاها و گذرگاه یخصوص

 .دهندیارتقاء م ای و

روش  نیدر ا :( معامالت مربوط به حقوق توسعه2

فروش  ایمانند اجاره  یالتی، تسه ونقلحمل یهاسازمان

ابزار  ایمترو  یهاستگاهیامالک خود در مجاور ا یاقساط

اجاره و فروش حق توسعه امالک را در  یبرا یقیتشو

درآمد  دیمانند توسعه مکان خاص و تول یجهت اهداف

در  یگذارهیسرما یشده برا افتیکند. مبلغ دریارائه م

آنها مورد استفاده  یو حفظ و نگهدار یعموم ونقلحمل

حق  دیخر ایاز اجاره  یخصوص یها. شرکتردیگیقرار م

در جهت ارتقاء خدمات و  یدولت یهاتوسعه سازمان

 برند.یبهره م یو مسکون یصنعت ،یتجار التیتسه

 یروش توسعه مشارکت کیکنگ از آهن هنگشرکت راه

امالک  -که مدل راه آهن کندی( استفاده مTJD) ونقلحمل

(R + Pنام )آهن قبل مدل، شرکت راه نیشود. در ایم دهی

ها از دولت لیر رامونیآهن، حق توسعه را پاز احداث راه

 ،یلیکرده و سپس با احداث شبکه ر یداریکنگ خرهنگ

 یهاشرکت ایبه افراد  یباالتر متیحق توسعه را به ق نیا

حق توسعه  نهیتفاوت هزفروشد. مابهیم یبخش خصوص

 یمصرف شده برا هیآهن، سرماقبل و بعد از احداث راه

 .دهدیآهن را پوشش ماحداث راه

توسعه مشارکت
 ی

حمل
س مالک

ونقل بر اسا
ی

 ت
صوص

خ
 ی

روش  نیا در ی:معامالت مربوط به اموال خصوص( 1

مطالبه  یاز امالک بخش خصوص ینیزمبخش عمومی 

از منافع حاصل از  یآن، بخش خصوص یکنند و در ازایم

 .بردیبهره م نیتوسعه زم

 

و  ی( امالک بخش عموموی)توک نیروش بازتوسعه زمدر 

خترسایز لیشده و پس از توسعه و تکم عیتجم یخصوص

با اررزش  یترقطعات کوچک ،یعموم ونقلحمل یها

هنده، دتوسعه نی. همچنشودداده می لیبه مالکان تحو شتریب

الزحمه را به عنوان حق نیزم دیاز قطعات جد یبخش

 د.کنیم افتیدر

 یبخش خصوص نیزم یسازکپارچهیو  تیروش مالکدر 

کند. یاعطا م ینهاد عموم کیاز امالک خود را به  یقسمت

مانند شبکه آب و فاضالب و  یبا ارائه خدمات یسازمان دولت

دهد و یم شیامالک را افزا نیارزش ا یخدمات عموم گرید

به ملک  راآن  یاز ملک را نگه داشته و باق یسپس درصد

 ،ندیفرآ نیآمده در ابدست نیگرداند. زمیخود باز م یاصل

 ییربنایز ساتیتوسعه تاس یبرا یتوسط سازمان عموم

 یعموم ونقلحملتوسعه  ای ابانیمختلف مانند احداث خ

 .شودیم رهیذخ یآت یهاتوسعه یبرا ایاستفاده 
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در برخی موارد، ( معامالت مربوط به حق توسعه: 2

بخش خصوصی تمایل به مبادله حقوق توسعه دارند. دو 

ها در شهر تایپی تایوان و پروژهنمونه از این دست 

 .استنیویورک اجرا شده

ها، در شهر تایپی تایوان، طرح جامع شهر در بعضی مکان

بندی را برای افزایش سود و مجوز ایجاد تغییراتی در منطقه

 دهد. این تغییرات به عنواندهندگان ارائه میدرآمد به توسعه

 جاری را شاملتواند تغییر کاربری مسکونی به تمثال می

دهندگان به مشارکت مالی برای تامین شود. در عوض توسعه

شوند. مدیریت ملزم می ونقلحملهای زیرساخت هزینه

هزینه توسعه  جبرانآمده برای های بدستشهری از زمین

 نماید.عمومی استفاده می ونقلحملهای زیرساخت

دسته
بن

د
ت

ی دوم سیاس
ی 

ها
T

JD
 

مشارکت  یهااستیس :هانهیمربوط به مشارکت در هز باتیترت( 1

وساز، ساخت یهانهیکاهش هز یهاشامل برنامه زیها ننهیدر هز

هیسرما نیتام یمانند مجوز توسعه متراکم در ازا یقیتشو یهابرنامه

هوا  هیتهو یهاستمیمانند س زاتیالزم و استفاده مشترک از تجه یها

 .باشدیم

 تمسیس لهیوسشده به دیتول یبتسدا گرما ستگاهیدر ا

و  یتجار ،یادار یواحدها شیگرما یبرا یلیر ونقلحمل

 .گرددیاستفاده م ستگاهیا رامونیپ یمسکون

 یهااستیاز جمله س: مربوط به مشارکت در درآمدها باتیترت( 2

حق توسعه متراکم و  ن،یتوان به اجاره زمیمشارکت در درآمد م

 اشاره کرد. گریکدیها به ستگاهیاتصال ا یهااز برنامه یبرخ

ابزار اجاره حق  یریبکارگ نهیموفق در زم یهااز جمله نمونه

تگاهسیا یموجود در طبقه باال یخصوص دفاتر ادارتراکم به

تسدا، ب ستگاهیمختلط ا یتوان به پروژه کاربریمترو م یها

بزرگ در  یکایآمر یعموم دانیم نگتون،یبالستون در آرل

آنجلس، مجموعه در لس یستگاهیا یهامجتمع گو،یدسن

 اشاره کرد. رهیو غ یامیداتران در م

 

های در پیرامون ایستگاه TJDکننده نوع پروژه یکی از عوامل تعیین

های دولتی است. در صورتی که سازمان« نوع مالکیت»مترو، عامل 

دارای امالک و اراضی در نزدیکی ایستگاه مترو باشند، با استفاده از 

توانند سبب ایجاد جریان معامله این اموال یا حق توسعه آنها می

های مربوط به توسعه تواند هزینهاین درآمد می درآمدی شوند.

ضاهای ها و فهای پشتیبان مترو مانند ایجاد یا توسعه پارکزیرساخت

سواری، ها و خطوط دوچرخههای عمومی، ایستگاهسبز، پارکینگ

ها و خطوط اتوبوس و غیره را کاهش دهد و از ها، ایستگاهراهپیاده

 ,Zhao et al]رعت بخشند را س TODاین طریق تحقق رویکرد 

های موجود در . از طرف دیگر عمده اراضی و ساختمان[2018

پیرامون ایستگاه مترو معموال دارای مالکیت خصوصی هستند و 

و در نتیجه وقوع  TJDتمرکز بر تعریف این دسته از پروژه های 

 خصوصی بیشتر است. -مشارکت بین بخش عمومی



 همایون نورائی ،مهسا فتاحیان

 
 3011(/پاییز 01ونقل/ سال سیزدهم/ شماره اول )فصلنامه مهندسی حمل

3122 

 

دهد. را نشان می TJDچارچوب مفهومی رویکرد  1شکل 

های این عمل، منابع و مطالعات مختلف جهانی در رابطه با ورودی

های کالبدی، کاربری و اطالعات مکانی مانند داده TJDرویکرد 

ومسکن است. در مرحله بعدی، بر مبنای زمین و سرشماری نفوس

شده در کشورهای اجرا  TJDهای ترین مدلترین و رایجمهم

های بر پایه به دو دسته سیاست TJDهای انواع سیاست مختلف،

دی بنمالکیت عمومی و مالکیت خصوصی تقسیم گردید. دسته

، مالک استخراج 3مذکور و توضیحات مربوط به هریک در جدول 

گرفت. در نهایت اطالعات های مختلف قرارها و سنجهشاخص

به آنها اشاره شد، با استفاده از  مکانی که به عنوان ورودی مدل

های تحلیلی گوناگون مورد پردازش قرار گرفت و در نهایت روش

های مترو مورد مطالعه از لحاظ میزان پتانسیل هریک از ایستگاه

 بدست آمد. TJDکاربست رویکرد 

 
 ,[Zhao, Das and Larson, 2012] ,[Zhao et al,2018]( TJD) ونقلحملسنجی توسعه مشارکتی چارچوب مفهومی امکان .2شکل 

[Zhang, 2005], [Cervero, Ferrell and Murphy, 2002], [Renaissance Planning Group, 2014], [Sheng, Rong and 

Song 2011]

 شناسیروش .3

ز ا بکارگیری زمینهشهر اصفهان در  ازیرفع ن در پیپژوهش  نیا

و سازوکارهای تامین منابع مالی ونقل حملتوسعه  دیجد یهاروش

 شیآسا جهیو در نت داریپا ونقلحمل ستمیبه س یابیدست جهت توسعه

از نوع  نیبنابرا است؛ روندانشه یسطح زندگ یو رفاه و ارتقا

بندی ضمن اینکه بر اساس دستهرود. یشمار مبه یکاربرد قاتیتحق

از  1( از روش تحقیق غیرتجربی1130) 3جانسون و کریستنسن

 است تا بدینگرفته شدهشناسی پژوهش کمی بهرهپارادایم روش

صورت بتوان میزان قابلیت بکارگیری رویکرد توسعه مشارکتی 

های مترو محدوده مرکزی شهر ( در ایستگاهTJD)ونقل حمل

، روش هاداده یآورگرد روش اصفهان، را توصیف و تحلیل نمود.

ربوط م یهاداده یبه بررس یاخانهمطالعات کتاب  درای است. کتابخانه

ها و گزارشات طرح جامع و بازنگری نقشه، 3100 یبه سرشمار
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موجود در بانک  یمکان یهادادهتفصیلی شهر اصفهان و دیگر 

الزم به ذکر است که . شودیم پرداختهاصفهان  یشهردار یاطالعات

های میدانی مانند ای از روشبرای تدقیق اطالعات کتابخانه

 است. شدههای میدانی نیز بهره گرفتهبرداشت

 کردیمربوط به رو هایمحدوده مورد مطالعه پژوهش از لحاظ سنجه

TJD زانیم ،یتوسعه به لحاظ کارکرد قابلیت زانیگروه م 0 قالب در 

اظ توسعه به لح بلیتقا زانیم ،یکالبد توسعه به لحاظ تیقابل

در حال حاضر و  یبه خدمات عموم یدسترس تیوضع ،یاقتصاد

با استفاده از ابزارهای فراهم در حال حاضر  ونقلحملنظام  تیفیک

 Urbanو همچنین مجموعه ابزار  ArcGISشده توسط نرم افزار 

Network Analyze (UNA و اطالعات مکانی جمع آوری )

 یندبتیاولو یبرا مرحله بعدی. در گرددیم لیو تحل یابیارزشده، 

های ی مترو مورد مطالعه از لحاظ دارا بودن پتانسیلهاستگاهیا

 لیاز روش تحلدر شهر اصفهان،  TJDکاربست رویکرد 

 شود.یاستفاده م (AHPی )مراتبسلسله

 مطالعه معرفی محدوده مورد .4

میلیون نفر، همانند سایر  1شهر اصفهان با جمعیتی در حدود 

شهرهای جهان روزانه با مشکالتی نظیر ترافیک و ازدحام کالن

ونقل عمومی خودروهای شخصی، آلودگی هوا و استفاده کم از حمل

ند. کوپنجه نرم میشهری توسط شهروندان دستبرای سفرهای درون

 3101شهری در شهر اصفهان به دهه پیدایش تفکر ایجاد سامانه مترو 

مترو شهر  3دهه، طرح خط  0گردد..سرانجام پس از گذشت برمی

کیلومتر به تصویب رسید و در  11/1با طول 3120اصفهان در سال 

ترین برداری قرارگرفت. یکی از مهممورد بهره 3101سال 

مترو شهر اصفهان، عبور آن از مرکز شهر است  3های خط ویژگی

ید. نمااصد مختلف سفرهای شهری را به یکدیگر متصل میکه مق

دولت و انقالب در مناطق چهار ایستگاه مترو شهدا، تختی، دروازه

اند. محدوده واقع شده 1و  3مرکزی شهر اصفهان یعنی مناطق 

های مذکور از لحاظ دارا بودن مقاصد گردشگری، اقتصادی، ایستگاه

قامت و پذیرایی فراهم کننده سیاسی، تفریحی، ا-اجتماعی، اداری

باشند. می TJDشماری برای بکارگیری رویکرد های بیفرصت

متری از  011های ساختمانی واقع در شعاع بنابراین بلوک

دولت و انقالب، محدوده مورد های شهدا، تختی، دروازهایستگاه

دهد. الزم به ذکر است که برای مطالعه پژوهش حاضر را تشکیل می

متری بر مبنای مفهوم شعاع  011تر، شعاع به نتایج دقیق دستیابی

 Error! Reference source notاست )شبکه انتخاب شده

found..)
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 معرفی محدوده مورد مطالعه پژوهش .3شکل 

 های پژوهشوتحلیل دادهتجزیه .5

ه های رویکرد توسعسنجی و شناسایی پتانسیلبرای قابلیت

 تیقابل زانیممولفه  0سنجه در  31 (،TJD)ونقل حملمشارکتی 

ی، دتوسعه به لحاظ کالب تیقابل زانیمی، توسعه به لحاظ کارکرد

به  یدسترس تیوضعی، توسعه به لحاظ اقتصاد تیلبقا زانیم

موجود تدوین ونقل حملنظام  تیفیکموجود و  یخدمات عموم

ها با توجه به اطالعات گردآوری شده در شد. وضعیت این سنجه

دولت و انقالب ایستگاه شهدا، تختی، دروازه 0متری از  011شعاع 

در مترو شهر اصفهان مورد مطالعه قرار گرفت.  3از خط 

متر  211متر تا  011معموال از  TODبر اساس اصول  یزیربرنامه

در نظر  یروادهیپ اردراه رفتن( را به عنوان استاند قهیدق 31)

توان به یم گریقابل قبول د ی. از جمله استانداردهارندیگیم

فوت  1111متر(،  011) لیسوم ماکیمتر(،  011) لیچهارم ماکی

 Tong et] متر( اشاره کرد 211) لیمامیمتر( و ن 211)

al,2018]. بودن  اسیمقاله با در نظر داشتن کوچک مق نیدر ا

)حداقل  یمتر 011شعاع شبکه  ،TODنسبت به  TJD کردیرو

شعاع ذکر شده در منابع مختلف( به عنوان محدوده مورد مطالعه 

 :استپژوهش انتخاب شده

 یتوسعه به لحاظ کارکرد تیقابل زانیم 5-1

جهت ارزیابی پتانسیل توسعه از لحاظ مولفه کارکردی، سه 

ار توریستی مورد سنجش قر-کاربری تجاری، مسکونی و تفریحی

گرفت. اهمیت توسعه کاربری تجاری و مسکونی در اطراف 

گذاری و ایجاد درآمد پایدار ایستگاه مترو به موضوع جذب سرمایه

های مترو ایستگاهاز لحاظ فروش و اجاره این امالک در پیرامون 

متری  011توریستی در شعاع -گردد. توسعه کاربری تفریحیبرمی

های مترو نیز با توجه به وجود آثار تاریخی و جذب ایستگاه

گردشگران بسیار در این محدوده، حائز اهمیت است. هرچه میزان 

های ارتقاء قابلیت توسعه این مراکز بیشتر باشد، فرآیند تامین هزینه

 منظورتر خواهد بود. بهعمومی نیز آسان ونقلحملهای تزیرساخ

ور، از های مذکدستیابی به میزان قابلیت توسعه از لحاظ کاربری

تفاضل مساحت پیشنهادی مصوب طرح تفصیلی شهر اصفهان و 

ها در وضع موجود استفاده شد. با توجه به مساحت این کاربری

های توسعه شهری مانند  اینکه در نظام برنامه ریزی کشور ما، طرح

طرح تفصیلی، مالک قانونی هدایت توسعه آتی هر شهر به شمار 
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می رود و توسعه خالف پیشنهادات آنها غیرمجاز است، بنابراین 

شهر اصفهان مالک  1و  3پیشنهادات طرح تفصیلی مصوب منطقه 

امکان سنجی توسعه کاربری های مختلف قرار گرفت. با مقایسه 

ت به پیشنهادات طرح تفصیلی، می توان به دید وضع موجود نسب

مختلف  TJDگسترده تری نسبت به امکان تعریف پروژه های 

چه در زمینه افزایش تراکم و چه در زمینه تغییر کاربری در پیرامون 

ایستگاه های مترو مورد مطالعه دست یافت. نتیجه این عمل در 

میم ا تصوضع موجود در چارچوب پیشنهادات طرح تفصیلی و ب

قابل اجرا خواهد بود. همچنین، از آنجایی  0گیری کمیسیون ماده 

که طرح جامع جدید شهر اصفهان در مرحله بازنگری و تهیه قرار 

دارد، نتایج تحلیل این مقاله و باالخص این مولفه، می تواند هنگام 

برنامه ریزی و پیشنهادات آتی طرح جامع شهر اصفهان مدنظر 

 ختلف طرح جامع قرار بگیرد. دست اندرکاران م

 Error! Reference source notمقادیر منفی در  

found. دهنده کمتر بودن مساحت پیشنهادی طرح تفصیلی نشان

دهد که از لحاظ ها نشان مینسبت به وضع موجود است. بررسی

توریستی به ترتیب -کاربری تجاری، مسکونی و تفریحی

ی بیشترین میزان دولت داراهای انقالب، شهدا و دروازهایستگاه

 باشند. قابلیت توسعه می

 به لحاظ کالبدیمیزان قابلیت توسعه   5-2

در مناطق شهری توسعه کالبدی معموال به سه شیوه نوسازی، 

های خالی( و توسعه وسازهای جدید در زمینتوسعه افقی )ساخت

افتد. عمودی )افزایش تعداد طبقات و تراکم ساختمانی( اتفاق می

وهش از سه سنجه میزان ریزدانگی قطعات، میزان در این پژ

ای برای افزایش تراکم ساختمانی و میزان وجود اراضی قهوه

متری  011پذیری توسعه کالبدی در شعاع سنجش امکان

ت. اسشدههای مترو محدوده مرکزی شهر اصفهان استفادهایستگاه

 دهد که نوسازی، توسعه عمودی و توسعهنتایج تحلیل نشان می

ترین های تختی، شهدا و تختی دارای بیشافقی به ترتیب در ایستگاه

مقدار است. ایستگاه انقالب از نظر نوسازی و ایستگاه 

دولت از لحاظ دو سنجه توسعه عمودی و افقی دارای دروازه

 باشند.کمترین پتانسیل می

 ن قابلیت توسعه به لحاظ اقتصادیمیزا 5-3

های مهم اقتصادی که سبب افزایش استفاده از از جمله مولفه

شود، سیستم مترو و سفر بین محل کار و محل سکونت افراد می

باشد. بر اساس تعداد افراد شاغل و میزان وجود مراکز شغلی می

 011، محدوده 3100ومسکن سال اطالعات سرشماری نفوس

نفر دارای  220 مرکز و 120متری ایستگاه تختی به ترتیب با 

بیشترین تعداد مراکز شغلی و افراد شاغل نسبت به محدوده سه 

(. بنابراین با تمرکز بر این 1ایستگاه مترو دیگر است )جدول 

توان توسعه این محدوده را به سمت اتصال بیشتر مراکز قابلیت می

شغلی موجود به ایستگاه مترو تحتی سوق داد. اتصال این مراکز 

چرخه تواند با بهبود دسترسی پیاده یا دومترو تختی میبه ایستگاه 

های تاکسی صورت پذیرد. یا افزایش خطوط اتوبوس و ایستگاه

در صورت تحقق این امر، استفاده شهروندان از سامانه مترو برای 

فزایش تر، ادسترسی به مراکز شغلی خود به دلیل دسترسی آسان

 یابد. می

 عمومی موجود وضعیت دسترسی به خدمات 5-4

ها و فضاهای سبز در پیرامون ایستگاه مترو به ارتقاء وجود پارک

 کند و توسعهفضاهای عمومی شهری و کیفیت محیطی کمک می

ها سبب تشویق و افزایش استفاده از مترو های پارکزیرساخت

دهد که وضعیت محدوده ها نشان میگردد. نتایج بررسیمی

ی فضای سبز نامناسب و در مقابل، ایستگاه شهدا از لحاظ کاربر

وضعیت محدوده ایستگاه تختی از لحاظ این کاربری مطلوب 

رغم عدم وجود هیچ است. توجه به این نکته الزم است که علی

 1پهنه سبزی در محدوده ایستگاه انقالب، این ایستگاه در فاصله 

روی از پارک و فضاهای سبز گسترده پیرامون دقیقه پیاده 0تا 

 توان وضعیتسه پل قرار گرفته و نمیورود و سییه زایندهحاش

وفضای سبز نامطلوب تلقی کرد. آن را از لحاظ کاربری پارک

مساحت پارکینگ عمومی، سنجه دیگری است که در این بخش 
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های است. وجود سطح کافی از پارکینگمورد بررسی قرار گرفته

مومی ع ونقلحملن عمومی سبب تشویق افراد به استفاده از ناوگا

طوری که بتوانند با پارک خودرو شخصی خود در گردد؛ بهمی

ها، از مترو برای جابجایی در مرکز های نزدیک به ایستگاهپارکینگ

شهر اصفهان بهره ببرند و به کاهش ترافیک مرکز شهر کمک کنند. 

دولت در رتبه اول و ایستگاه انقالب در رتبه دوم ایستگاه دروازه

باشند. عدم وجود ی بیشترین مساحت پارکینگ عمومی میدارا

پارکینگ عمومی در پیرامون ایستگاه شهدا به عنوان دروازه شمالی 

شمار مرکز شهر اصفهان، یک نقطه ضعف مهم برای این ایستگاه به

 رود.می

 موجود ونقلحملکیفیت نظام  5-5

عمومی نظیر اتوبوس، تاکسی،  ونقلحملوجود مدهای مختلف 

سواری و دسترسی آسان به ها و خطوط دوچرخهایستگاه

های مترو به محیط های عمومی سبب اتصال ایستگاهپارکینگ

شهری پیرامون آن و در نتیجه سبب افزایش استفاده شهروندان از 

ها و خطوط ستگاهیاگردد. میزان دسترسی به مترو می

 یهانگیپارکی و اتوبوس و تاکس ستگاهیای، سواردوچرخه

 UNAاز مجموعه ابزار  Reachی با استفاده از شاخص عموم

گیری شد. در واقع می توان اندازه Arcmapافزار در محیط نرم

بسط  Reachو شاخص  UNAعنوان کرد که مجموعه ابزارهای 

می باشد.  GISداده شده روش های تحلیل شبکه در نرم افزار 

ا نسبت به روش های تحلیل شبکه، دخیل تفاوت این روش ه

کردن ساختمان ها در تحلیل و اکتفا نکردن به ویژگی های شبکه 

معابر است. برای اندازه گیری میزان دسترسی به وسیله شاخص 

Reach نقاطی که اندازه گیری دسترسی به آنها مدنظر است، به ،

لوک هربتحلیل وارد می شود. سپس با لحاظ نمودن تعداد جمعیت 

، برای هر 3100ساختمانی بر اساس سرشماری نفوس و مسکن 

دارای  دبلوک عددی بدست می آید که نشان دهنده میزان افرا

دسترسی به مقصد انتخاب شده در شعاع معین است. به عنوان 

مثال برای اندازه گیری میزان دسترسی به ایستگاه های کرایه 

ک های ساختمانی برای هریک از بلو Reachدوچرخه، شاخص 

متری ایستگاه های مترو محاسبه گردید و نهایتا  011واقع در شعاع 

میانگین همه اعداد بدست آمده، به عنوان میزان دسترسی به 

ایستگاه مترو با یکدیگر  0ایستگاه های کرایه دوچرخه در محدوده 

مقایسه گردید. این عمل برای شاخص های میزان دسترسی به 

ز تکرار ی نیعموم یهانگیپارکی و مراکز و تاکس اتوبوس ستگاهیا

 شد. 

گیری دسترسی به وسیله شاخص آمده از اندازهنتایج بدست

Reach ها و خطوط ایستگاه دهد که دسترسی بهنشان می

های مترو شهدا متری ایستگاه 011سواری، در محدوده دوچرخه

بودن  دیکو تختی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. با توجه به نز

دن آورایستگاه کرایه دوچرخه به ایستگاه مترو انقالب و فراهم

سواری با کیفیت در خیابان روی و دوچرخههای پیادهزیرساخت

چهارباغ عباسی، میزان دسترسی به مد دوچرخه در محدوده این 

ایستگاه دارای بیشترین مقدار است. از لحاظ دسترسی به اتوبوس 

ترین دولت دارای مناسباه دروازهو تاکسی محدوده ایستگ

وضعیت می باشد. علت این امر را می توان در وجود پایانه خطوط 

اتوبوس که نقاط مختلف شهر اصفهان را به این محدوده متصل 

رغم باال بودن مساحت پارکینگ وجو کرد. علیکنند، جستمی

دولت که در قسمت قبلی بررسی شد، عمومی در ایستگاه دروازه

متری ایستگاه مترو انقالب دارای باالترین میزان  011وده محد

ایستگاه مورد بررسی  0های عمومی در میان دسترسی به پارکینگ

 (.1باشد )جدول می
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 TJDاندازه گیری سنجه های رویکرد  .2جدول 

 سنجه مولفه
ایستگاه 

 شهدا

ایستگاه 

 تختی

ایستگاه 

 دولتدروازه

ایستگاه 

 انقالب

میزان قابلیت توسعه به 

 لحاظ کارکردی

میزان امکان توسعه کاربری تجاری )تفاضل بین کاربری 

 )مترمربع( پیشنهادی مصوب و موجود(
0110 0110- 31100- 10110 

میزان امکان توسعه کاربری مسکونی )تفاضل بین کاربری 

 )مترمربع( و موجود(پیشنهادی مصوب 
2303 1332- 11010- 10020- 

 توریستی )تفاضل بین -میزان امکان توسعه کاربری تفریحی

 )مترمربع( کاربری پیشنهادی مصوب و موجود(
2101 10033 111112 10222 

میزان قابلیت توسعه به 

 لحاظ کالبدی

 33 12 313 21 میزان ریزدانگی قطعات

تراکم ساختمانی )تفاضل بین تراکم میزان امکان افزایش 

 پیشنهادی مصوب و موجود(
311 03 02- 32 

 ای(های بایر و قهوههای بالتکلیف )زمینمیزان وجود زمین

 )مترمربع(
1021 30321 3101 2000 

میزان قابلیت توسعه به 

 لحاظ اقتصادی

 132 133 220 010 تعداد شاغالن موجود در پیرامون ایستگاه مترو

 322 110 120 331 های متروتعداد مراکز شغلی موجود در پیرامون ایستگاه

وضعیت دسترسی به 

 خدمات عمومی موجود

 1 3011 1010 3112 )مترمربع( مساحت کاربری پارک و فضای سبز

 30300 32011 0021 1 )مترمربع( های عمومیمساحت پارکینگ

 ونقلحملکیفیت نظام 

 موجود

 311 331 1 1 سواریها و خطوط دوچرخهایستگاهمیزان دسترسی به 

 111 001 110 122 میزان دسترسی به ایستگاه اتوبوس و تاکسی

 3121 331 322 1 های عمومیمیزان دسترسی به پارکینگ
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 مترو
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بندی ( و اولویتAHPمراتبی )تحلیل سلسله 5-6

  های متروایستگاه

و متر یهاستگاهیمحدوده ا تیوضع لیو تحل یریگپس از اندازه

 نی، در اTJD یهاشهر اصفهان از لحاظ سنجه یمناطق مرکز

مترو مورد  ستگاهیا 0 یبندتیها و اولوافتهی یبندمرحله به جمع

پرداخته ( AHP) یمراتبسلسله لیمطالعه با استفاده از روش تحل

، مقایسه دودویی و زوجی AHPاز آنجایی که در فرآیند شود. یم

گیرد، مبنای میزان اهمیت معیارها از نظر محقق صورت میبر 

رود. برای کاهش درصد خطا بنابراین خطای این عمل بسیار باال می

با استفاده از تکنیک پرسشنامه از جمعی از خبرگان و متخصصان 

نفر از اساتید هیات علمی گروه شهرسازی،  30آشنا با موضوع )

ونقل و رشناسان معاونت حملکارشناسان سازمان قطار شهری و کا

ها ترافیک شهرداری اصفهان( خواسته شد که میزان اهمیت شاخص

را در مقایسه با یکدیگر تعیین کنند. مجموع نظرات متخصصان به 

عنوان اهمیت هرشاخص هنگام مقایسه زوجی در نرم افزار 

Expert Choice شده، وارد گردید. با استناد به مطالعات انجام

دریافت که هیچ فرمول مشخص آماری برای تعیین حجم توان می

 Melillo]وجود ندارد  AHPنمونه )تعداد خبرگان( در روش 

and Pecchia 2016, Baby 2013 ] همچنین بررسی منابع .

ترین دهد، مناسبشده، نشان میمختلف داخلی و خارجی انجام

نفر است.  11تا  0مراتبی بین حجم نمونه برای انجام تحلیل سلسله

در نظر  30، حجم نمونه AHPدر این مقاله برای دقت بیشتر نتایج 

نظران نفر از متخصصان و صاحب 30از  اابتدشد. بنابراین گرفته

 تیبرحسب اهم 31تا  3را از عدد  TJD یهاشد که سنجه خواسته

 ها وهمولف ییدودو سهیمقا یعمل برا نیا جهینتکنند.  یتازدهیام

ق مراتبی مطابو درخت سلسله دیافزار گردپژوهش وارد نرم یهاسنجه

Error! Reference source not found. شد. پس  تشکیل

از مقایسه دودویی معیارها و زیرمعیارهای پژوهش، میزان وزن هریک 

ی بسیار کوچک و نرخ ناسازگار از معیارها و زیرمعیارها بدست آمد.

شده دهنده صحت عمل انجاماننش (11110/1) صفر نزدیک به

تراکم  شیامکان افزا زانیم»مذکور سنجه  ندیاشد. در فرآبیم

 زانیم نیشتریب TJD یابیارز یهااز مجموعه سنجه «یساختمان

 است. هو وزن را بدست آورد تیاهم

 TJD های رویکردسنجه میتصم سیابتدا ماتر یمرحله بعد در

و  یازف یسازاسیمقی. سپس با استفاده از فرمول بدیگرد لیتشک

 شد. پس از آن، اسیمقیب میتصم سیمختلف، ماتر یهاجهت سنجه

 ییاز ضرب وزن هر سنجه در وزن مولفه مربوط به آن، وزن نها

 میتصم سیماتر ریعدد در مقاد نیا تیمحاسبه شد. درنها

( AHPمراتبی )سلسله لیتحل جهینت .دیشده ضرب گرداسیمقیب

 ونقلحمل یوسعه مشارکتت کردیرو یدهد که از لحاظ اجراینشان م

(TJD )بیمترو مورد مطالعه، به ترت یهاستگاهیا یمتر 011 همحدود 

 نیشتریب یدولت داراانقالب، شهدا و دروازه ،یتخت یهاستگاهیا

 Error! Reference source notباشند )یم لیو پتانس تیقابل

found..) 

 
 AHP ندیفرآ یمراتبدرخت سلسله .5شکل 
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 TJD کردیکاربست رو لیبودن پتانس مترو از لحاظ دارا یهاستگاهیا یبندتیاولو .3جدول 

 مولفه
وزن 

 هامولفه 
 وزن نهایی وزن سنجه ها سنجه

ایستگاه 

 شهدا

ایستگاه 

 تختی

ایستگاه 

 دولتدروازه

ایستگاه 

 انقالب
 میانگین

میزان قابلیت توسعه به 

 لحاظ کارکردی
10/1 

میزان امکان توسعه کاربری تجاری )تفاضل بین 

 کاربری پیشنهادی مصوب و موجود(
12/1 1311/1 100/1 1122/1 1 3111/1 100/1 

میزان امکان توسعه کاربری مسکونی )تفاضل بین 

 کاربری پیشنهادی مصوب و موجود(
112/1 311/1 311/1 1233/1 1 1101/1 100/1 

تی توریس -میزان امکان توسعه کاربری تفریحی

)تفاضل بین کاربری پیشنهادی مصوب و 

 موجود(

130/1 331/1 1 1300/1 3100/1 1302/1 110/1 

ه توسعه بمیزان قابلیت 

 لحاظ کالبدی
112/1 

 110/1 1300/1 1331/1 1 112/1 130/1 100/1 میزان ریزدانگی قطعات

میزان امکان افزایش تراکم ساختمانی )تفاضل 

 بین تراکم پیشنهادی مصوب و موجود(
021/1 310/1 310/1 3101/1 1 1212/1 123/1 

های بایر های بالتکلیف )زمینمیزان وجود زمین

 قهوه ای(و 
000/1 311/1 111/1 3121/1 1 1031/1 10/1 

میزان قایلیت توسعه به 

 لحاظ اقتصادی
301/1 

 113/1 1112/1 1 1131/1 131/1 113/1 020/1 تعداد شاغالن موجود در پیرامون ایستگاه مترو

تعداد مراکز شغلی موجود در پیرامون 

 های متروایستگاه
030/1 112/1 1 1101/1 1130/1 1100/1 101/1 

وضعیت دسترسی به 

خدمات عمومی در حال 

 حاضر

120/1 

 110/1 1 1101/1 1212/1 112/1 123/1 110/1 سبزمساحت کاربری پارک و فضای

 131/1 130/1 1111/1 1102/1 1 111/1 112/1 های عمومیمساحت پارکینگ

 ونقلحملکیفیت نظام 

 در حال حاضر
301/1 

ها و خطوط ایستگاهمیزان دسترسی به 

 سواریدوچرخه
000/1 113/1 1 1 1002/1 1112/1 111/1 
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3111 

 

 مولفه
وزن 

 هامولفه 
 وزن نهایی وزن سنجه ها سنجه

ایستگاه 

 شهدا

ایستگاه 

 تختی

ایستگاه 

 دولتدروازه

ایستگاه 

 انقالب
 میانگین

 113/1 1322/1 1012/1 1 131/1 100/1 110/1 میزان دسترسی به ایستگاه اتوبوس و تاکسی

 112/1 1320/1 1132/1 1110/1 1 130/1 311/1 های عمومیمیزان دسترسی به پارکینگ

 - 110/1 112/1 102/1 110/1 - - میانگین
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 گیرینتیجه .6

 ونقلحملهدف از پژوهش حاضر معرفی رویکرد توسعه مشارکتی 

(TJD به عنوان رویکردی نوین برای تامین مالی )ت توسعه با محوری

های مترو ( و بررسی وضعیت ایستگاهTOD) همگانی ونقلحمل

هر باشد. شمحدوده مرکزی شهر اصفهان در ارتباط با این رویکرد می

ترین کالنشهرهای کشور نیاز به اصفهان به عنوان یکی از مهم

و پیگیری اهداف مرتبط با این رویکرد نظیر  TODکاربست رویکرد 

از  تفادهکاهش استفاده از اتومبیل شخصی و اقبال عمومی به اس

ای مناسب عمومی شهر دارد تا بتواند به توسعهونقل حملناوگان 

دست یابد. این امر مستلزم تامین منابع مالی مورد نیاز جهت ارتقاء 

باشد. نتیجه مطالعات در زمینه عمومی میونقل حملسیستم 

مترو  3های خط در ایستگاه TJDهای رویکرد گیری از سیاستبهره

 رغم وجوددهد که علیشهر اصفهان نشان میمحدوده مرکزی 

مشکالت مربوط به تامین اعتبارات مورد نیاز، مدیریت شهری 

های قدیمی برای اجرای این پروژه تامین اصفهان همچنان از روش

( TJD)ونقل حملهای توسعه مشارکتی اعتبار نموده و سیاست

ا از ههیال ییانه قیتلف است. به طور کلیماندههمچنان ناشناخته باقی

 یرااز آن بود که از لحاظ اج یحاک یمراتبسلسله لیتحل ندیفرا قیطر

 یمتر 011( محدوده TJD) ونقلحمل یتوسعه مشارکت کردیرو

انقالب،  ،یتخت یهاستگاهیا بیترتمترو مورد مطالعه، به یهاستگاهیا

. اشندبیم لینسو پتا تیقابل نیشتریب یدولت داراشهدا و دروازه

از لحاظ توسعه کالبدی ایستگاه تختی، توسعه کارکردی همچنین 

ایستگاه انقالب، توسعه اقتصادی و کارکردی ایستگاه شهدا و توسعه 

های اجرایی دولت بر مبنای سیاستخدمات عمومی ایستگاه دروازه

ر اساس باشند. ببه ترتیب دارای باالترین پتانسیل می TJDرویکرد 

تگاه، های توسعه هر ایسوان متناسب با پتانسیلتبندی میاین دسته

 مطابق تعریف کرد. TJDهای پروژه

 
مترو مورد مطالعه یهاستگاهیا TJD یهاپروژه فیو تعر یبندتیاولو .6شکل 

های مورد مطالعه در نظرگرفتن نقش خاص برای هریک از ایستگاه

ونقل در زمینه توسعه مشارکتی حمل شماریهای بیتواند فرصتمی

(TJDبه ) وجودآورد که شناسایی آنها نیازمند آگاهی و افزایش

طور تخصص مدیران شهری در زمینه این رویکرد خاص است. به

گذاری در بخش توسعه مشارکتی صرفا ناشی از سرمایهکلی 

گذاری افتد بلکه علت اصلی آن سیاستونقل عمومی اتفاق نمیحمل
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باشد. گیری آگاهانه توسط مدیران شهری میفرآیند تصمیمو 

شهر اصفهان نیازمند  1و  3در منطقه  TJDبکارگیری رویکرد 

بسترسازی و سلسله اقداماتی است که از ضوابط و قوانین شهرسازی 

شود.  ایجاد انگیزه و تشویق بکارگیری رویکرد موجود شروع می

TJD ر سطح ملی دارد. در سطح نیاز به اصالح برخی از قوانین د

های جامع و تفصیلی محلی نیز اصالح ضوابط و مقررات طرح

تواند مسیر دستیابی به توسعه مشارکتی را تسهیل نماید. از جمله می

و  ارباز یسنجامکان قیدق مطالعهتوان به سایر اقدامات مورد نیاز می

 ههر ایستگادر  برای پروژه توسعه مشارکتی های بالقوهفرصت

ونقل عمومی، وجود شرایط موردنیاز در نهادهای مدیریت حمل

ریت مدی یالزم برا یهاتیقابل پذیری، دارا بودنشهری نظیر انعطاف

و به حداقل رساندن خطرات ها از فرصت برداریشرایط خاص، بهره

های دولتی سازمانموثر و مشارکت  یهماهنگ های پروژه،و ریسک

های توسعه مشارکتی انی و اداری پروژههای سازمو کاهش پیچیدگی

برای افزایش تمایل مشارکت بخش خصوصی اشاره کرد. حرکت در 

را تسهیل کند و  TJDتواند اجرای رویکرد شده میمسیر توصیف

و کاهش مسائل و  TODدر نتیجه به تحقق اهداف رویکرد 

 مشکالت اصلی شهر اصفهان منجر شود.

های پژوهش و پیشنهاد محدودیت .7

 های آتیپژوهش

 یهاداده یگردآور نهیدر زم یاریبس یهاتیبا محدود قیتحق نیا

 کیاست. از پژوهش مواجه بوده یهاشاخص لیتحل یبرا ازین مورد

ر د قیبه فراهم نبودن اطالعات موثق و دق ها،تیمحدود یطرف برخ

 یپژوهش )مانند نرخ خال یهااز شاخص یبرخ نهیکشور ما در زم

ی و وضعیت بازار امالک و قیمت جارت ای یمسکون یماندن واحدها

. گرددی( باز مزمین و ساختمان با توجه به نوسان های بسیار زیاد آن

در امر احداث و  لیدخ یشهر تیریمد یهاارگان گریاز طرف د

و نحوه جلب  یمترو از ارائه اطالعات مال ستمیتوسعه س

ها شاخص لیتحل یالزم برا یاناطالعات مک ریو سا یگذارهیسرما

 10های ذکر شده سبب شد، از بین محدودیت نمودند. یخوددار

شاخص با توجه به اطالعات در  31شده، تعداد شاخص تدوین

  دسترس مورد مطالعه قرار بگیرند.

 به شرح زیر است: ندهیآ یهاپژوهش یبرا تحقیق نیا شنهادیپ

 یساز یبوم یاالزم بر یهارساختیمطالعه بسترها و ز -3

 کشور سیاسی -اداریبا توجه به نظام  TJD کردیرو

های شهری )اداری، نرخ سفرسازی کاربری بررسی تاثیر -1

 TJDهای تعریف پروژه  آموزشی، تجاری، مسکونی و غیره( بر
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با رتبه ممتاز از دانشگاه هنر اصفهان  3102شهرسازی را در سال  مهسا فتاحیان درجه کارشناسی در رشته مهندسی

ی هانهیزماز دانشگاه هنر اصفهان اخذ نمود.  3100و درجه کارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی شهری را در سال 

 ونقل شهری در کشور ایران است.کاربرد رویکردهای نوین برنامه ریزی حمل ایشان موردعالقهپژوهشی 

 

ممتاز از دانشگاه بجنورد و  با رتبه 3122همایون نورائی درجه کارشناسی در رشته مهندسی شهرسازی را در سال 

درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای را با درجه ممتاز در 

مهندسی شهرسازی  موفق به کسب درجه دکتری در رشتهنیز  3100. در سال از دانشگاه تهران اخذ نمود 3101سال 

 انایش موردعالقهی پژوهشی هانهیزمگردید.  شهید بهشتیاز دانشگاه گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای 

در حال حاضر عضو برنامه ریزی و طراحی نظام حمل و نقل و محیط نهادی مرتبط با سیستم های شهری بوده و 

 است. هنر اصفهان در دانشگاه استادیاری با مرتبه علمئتیه

 


