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چكید ه:
کیفیت محیط، مقوله ای است که د ر د هه های اخیر د ر کانون توجه محققان شهری قرار گرفته است. عوامل فراوانی بر کیفیت محیط شهری 

تاثیرگذار است که یکی از مهم ترین آنها، حمل و نقل شهری است. حمل و نقل شهری از آنجا که بر میزان ترد د شهروند ان و همچنین 

مکان یابی کاربری ها و تعریف فضاها موثر است، میتواند بر کیفیت محیط شهری تاثیرات مثبت یا منفی د اشته باشد. نوعی از حمل و نقل 

شهری که د ر این پژوهش مد نظر قرار د ارد، حمل و نقل ریلی د رون شهری و به طور خاص قطار سبک شهری1 است. با توجه به مزایای 

حمل و نقل ریلی د رون شهری همچون سرعت، نظم، د وری از ترافیک، امنیت و بیشتر بود ن تعد اد استفاد ه کنند گان از این سیستم د ر مقایسه 

با سایر سیستم های حمل و نقل عمومی، تاثیراتی که این سیستم می تواند بر محیط شهری پیرامون خود و همچنین کل شهر د اشته باشد، 

آشکارتر است. د ر این پژوهش تأثیر احد اث سیستم ریلی د رون شهری د ر خط یک قطارشهری مشهد و سه ایستگاه طالقانی، پروین اعتصامی 

و نمایشگاه بررسی و ارزیابی شد ه است. د ر جمع آوری اطالعات از تکنیکهای مصاحبه، پرسشنامه، برد اشت مید انی و بررسی اسناد و د ر تحلیل 

آنها از نرم افزار SPSS و مد ل تحلیل سلسله مراتبی2  استفاد ه شد ه است. نتایج تحقیق نشان می د هد اثراتی همچون افزایش آلود گی صوتی 

به واسطه خطوط روزمینی )زیست محیطی(، ایجاد تصور رفاه و سعاد ت د ر ذهن شهروند ان و افزایش نشاط و بازد ه )اجتماعی(، تقویت 

استخوان بند ی شهر )کالبد ی – عملکرد ی( د ر مناطق مورد بررسی د ید ه شد ه است. اما، بر خالف برخی از تحقیقات مشابه، اثراتی همچون 

کاهش مالکیت خود روی شخصی )زیست محیطی(، تأثیر منفی بر انسجام و هویت محلهای به د لیل حضور افراد بیگانه د ر محله )اجتماعی(، 

افزایش قیمت زمین و به تبع آن تغییر د ر نوع کاربری زمین )کالبد ی – عملکرد ی(، مشاهد ه نشد ه است.

واژه های كليد ی: محیط شهری، کیفیت محیط، حمل و نقل عمومی، حمل و نقل ریلی د رون شهری، قطار سبک شهری، مشهد
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1. مقد مه
شاخصهای  و  شهری  محیط  می تواند  که  مهمی  عوامل  از  یکی 

نقل  و  حمل  سازد،  تغییر  د ستخوش  را  آن  کیفیت  کنند ه  تعیین 

د نبال  به  و  شهری  جمعیت  که  اخیر  د هه های  د ر  است.  شهری 

آن استفاد ه از وسایل نقلیه شخصی افزایش یافته است، حمل و 

نقل عمومی به عنوان یك راهکار موثر برای جابجایی شهروند ان 

مورد توجه قرار گرفته است. جابجایی حجم انبوهی از مسافران 

و همچنین کاهش آلود گی هوا از د الیلی است که تمایل استفاد ه 

از این سیستم د ر شهرها را افزایش د اد ه است. امروزه د ر شهرهای 

انواع  از  نقل ریلی که یکی  از سیستم حمل و  پیشرفته  بزرگ و 

شهرها  د ر  مسافران  جابجایی  برای  است،  عمومی  نقل  و  حمل 

از  گوناگونی  انواع  شهری  د رون  ریلی  سیستم  می شود.  استفاد ه 

جمله مترو، قطار سبك شهری، تراموا و مونوریل د ارد که د ر این 

پژوهش قطار سبك شهری به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته 

است. حمل و نقل ریلی د رون شهری میتواند بر توسعه شهرها، 

توسعه  طبیعتا  و  ایستگاه ها  اطراف  د ر  فعالیت  و  جذب جمعیت 

ارزش  شهری،  فضاهای  کیفیت  شهری،  اراضی  کاربری  شهری، 

شهروند ان  آسایش  و  راحتی  خد مات،  به  آسان  د سترسی  زمین، 

د ر جابجایی، سرویس د هی به اقشار مختلف جامعه، بهبود محیط 

زیست شهری، کاهش آلود گی ها و ... تاثیر مثبت د اشته باشد. 

هد ف از تحقیق حاضر د ر گام اول، شناسایی ابعاد و شاخصهای 

از  اثراتی  ارزیابی  د وم،  گام  د ر  و  شهری  محیط  کیفیت  معرف 

احد اث سیستم ریلی د رون شهری است که بر ابعاد تعریف کنند ه 

کیفیت محیط شهری تاثیرگذارند. د ر این پژوهش اثرات احد اث 

قطار شهری  د ر خط یك  محیط شهری  کیفیت  بر  ریلی  سیستم 

و  اعتصامی  پروین  طالقانی،  های  ایستگاه  و  عام  طور  به  مشهد 

نمایشگاه به طور خاص بررسی شد ه است. علت انتخاب خط یك 

قطارشهری مشهد به عنوان نمونه مورد مطالعه د ر این پژوهش، 

جد ید بود ن مقوله سیستم حمل و نقل ریلی د ر این شهر و به طور 

کلی د ر شهرهای بزرگ کشور و د ر نتیجه نیاز به شناسایی پیامد ها 

و تاثیرات احد اث این سیستم است. د لیل انتخاب ایستگاه هایی که 

به طور خاص برای بررسی و تحلیل انتخاب شد ه اند نیز شرایط 

اجتماعی، اقتصاد ی و عملکرد ی منحصربه فرد و متفاوت د ر حوزه 

نفوذ هر کد ام از آنهاست.  

2. کیفیت محیط شهری و شاخص های معرف آن
واژه محیط به میزان گسترد ه اي د ر متون علمي مورد استفاد ه قرار 

گرفته است که تشخیص معاني آن را با مشکل مواجه ساخته است. 

جغرافید انان، زمین شناسان،  متخصصین آب و هوا، روان شناسان، 

و  فرآیند ها،  و  اجتماعي  هاي  سازمان  شناسان،  جامعه  مرد م، 

 Lang,] معماران، ساختمانها و محیط هاي باز را تعریف کرد ه اند

2002[ .  هر علمي بنا به ماهیت موضوع مورد مطالعه خود، د ید ی 

مشاهد ه  نیز  مشترکاتي  که  چند  هر  د ارد،  محیط  به  نسبت  مجزا 

مي شود.

تا د هه 1970 بیشتر جغرافید انان عنوان محیط جغرافیایي3 را تنها 

د ر شرایط طبیعي جستجو مي کرد ند. اما از این زمان به بعد، این 

جغرافیایي  محیط  که  کرد  پید ا  رواج  جغرافید انان  بین  د ر  عقید ه 

محیط  و  انسان  رابطه  وسیله  به  که  است  زمین  سطح  از  بخشي 

از سایر بخشها جد ا مي شود[Shokouiee, 1999[ . طراحان و 

برنامه ریزان شهري نیز با توجه به قلمرو و ماهیت موضوع مورد 

مطالعه خود اصطالحي به نام محیط را د ر واژگان تخصصي به کار 

مي برند. این افراد از محیط به د و تعبیر یاد مي کنند: 

و  گیاهان  سکونتگاه  محیط  این  جغرافیایي:  یا  طبیعي  محیط   -

جانوران )غیرانسان( است و اشکال زمین، منابع آب، نواحي سبز، 

ساخته  که  را  چیزهایي  د یگر  و  اقلیم  وحش،  حیات  و  گیاهان 

نشد ه اند شامل مي شود. 

- محیط ساخته شد ه4 : د ر مجموع مي توان گفت که کلیه ساختمانها، 

محالت و شهر، محیط ساخته شد ه را تشکیل مي د هند. به عبارت 

حانیه نورالهی، ناصر برکپور
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د یگر محیط ساخته شد ه بخشي از محیط هاي زمیني و جغرافیایي 

است که به عنوان بخشي از فضاي زیست انسان برشمرد ه می شود. 

محیط ساخته شد ه مجموعه اي از انطباقپذیریهاست که انسان با 

 Lang, 2002]ایجاد مي کند فرهنگي  محیط هاي جغرافیایي و 

. ]and Cowan, 2005

د ر این پژوهش منظور از محیط شهری، محیط مصنوع یا ساخته 

شد ه است که د ر آن روابط خاص شهري میان شهرنشینان همراه با 

قواعد و نظام حاکم بر آن روابط، د ر جریان است. بنابراین، محیط 

شهری چیزي بیشتر از محیط کالبد ی و ساخته شد ه شهري است؛ 

به عبارت د یگر تعامالت و روابط اجتماعي، پیوند هاي عاطفي و... 

نیز جزئي از این محیط به شمار میرود.

 (1996)  ،Porteous(1971)  ،Lansing and Marans(1969)

 VanKamp] Campell et al](1976) وRIVM (1969)،RMB

که  هستند  پرد ازانی  نظریه  جمله  از   ]Ha,1991[  ،]et al,2003

تعاریف گوناگونی از کیفیت محیط شهری ارایه کرد ه اند و هرکس 

براساس زمینه فکري یا نحوه انتخاب شاخص ها، معناي خاصي از 

این مفهوم را مطرح کرد ه است. می توان به طور کلی و بر اساس 

"شرایط  را   شهری  محیط  کیفیت  مختلف،  برد اشتهای  تحلیل 

محیط شهری  فضایی   - کالبد ی  و  اقتصاد ی  فرهنگی،  اجتماعی، 

که نشان د هند ه میزان رضایت یا عد م رضایت شهروند ان از محیط 

شهری است."، تعریف کرد. 

د ر این پژوهش از میان نظریه پرد ازانی که به پارامترهاي کیفیتي 

جین  همچون  محققانی  نظریات  پرد اخته اند،  شهری  محیط 

بنتلي13،  ایان  ویولیچ12،  لینچ11،  کوین  ورث10،  ساوت  جیکوبز9، 

پل17،  وان  ریك  تیبالد ز16،  فرانسیس  اپلیارد15،  ترانسیك14،  راجر 

جان پانتر و کارمونا18 بررسی شد ه است. این د ر حالی است که 

محققان مختلف د ر آثار خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم د رباره 

کیفیت محیط شهري سخن گفته اند و معیارها و عوامل موثر بر 

آن را بیان کرد ه اند. 

محیط  برای  محققان  که  را  گوناگونی  های  کیفیت  کلی  طور  به 

عملکرد ی،  کالبد ی-  د سته  سه  د ر  می توان  کرد ه اند  ذکر  شهری 

اجتماعی و زیست محیطی طبقه بند ی کرد )شکل 1(. د ر واقع، 

شاخص هایی که باید د ر زمینه کیفیت محیط شهری مورد ارزیابی 

نمي شود  ختم  محیطي  زیست  شاخص هاي  به  تنها  گیرد،  قرار 

و  شهری  هاي  محیط  اجتماعي   - رواني  هاي  شاخص  انواع  و 

شاخص هاي کالبد ی - عملکرد ی را نیز د ر برمي گیرد. به  ترتیب 

)مانند  محیطی  زیست  هاي  شاخص  شهری،  محیط  کیفیت  د ر 

رواني-  هاي  شاخص  زباله(،  هوا،  آلود گي  بد،  بوي  سروصد ا، 

و  اجتماعي(  امنیت  اجتماعي،  )ازد حام جمعیت، حس  اجتماعي 

شاخص هاي کالبد ی - عملکرد ی )مانند تسهیالت و خد مات( 

تعیین کنند ه کیفیت محیطي هستند. 

3. سیستم حمل و نقل ریلی د رون شهری و مزایای آن
امروزه با توجه به افزایش بسیار زیاد هزینه های توسعه شبکه های 

پیامد های منفی  خیابانی برای استفاد ه از وسایل نقلیه شخصی و 

وسیع آن، توسعه سیستم های حمل ونقل همگانی به عنوان یك 

د ر  شود.  می  محسوب  بزرگ  شهرهای  برای  اصولی  راه حل 

عالوه  نفر جمعیت،  میلیون  یك  از  بیش  با  شهرهای  از  بسیاری 

حمل  سیستم های  جمله  از  د یگری  سیستم های  از  اتوبوس،  بر 

ونقل ریلی نیز استفاد ه می شود. این سیستم ها برای نیل به اهد اف 

شكل 1. ابعاد معرف کیفیت محیط شهری

ارزیابی آثار احد اث سیستم ریلی د رون- شهری بر کیفیت محیط شهری
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متفاوتی از جمله افزایش راحتی و امنیت سفر، کاهش آلود گی هوا 

و حفظ محیط زیست، کاهش زمان سفر و حل مشکالت ترافیك 

می شوند. سیستم های  ایجاد  نقلیه شخصی  ترد د وسایل  از  ناشی 

حمل و نقل ریلی، سیستم هایی هستند که تنها قابلیت حرکت د ر 

مسیرهای مخصوص و از پیش ساخته شد ه را د ارند. به همین د لیل 

غیرریلی  به شبکه های  نسبت  ریلی  گسترد گی شبکه سیستم های 

هزینه  می شوند.  شامل  را  اصلی  مسیرهای  معموال  و  است  کمتر 

بسیار  غیرریلی  های  با سیستم  مقایسه  د ر  این سیستم ها  احد اث 

برای  جز  سیستم ها  این  احد اث  است  شد ه  سبب  که  است  زیاد 

Ab-] .مسیرهایی با حجم زیاد مسافر توجیه اقتصاد ی ند اشته باشد

  ]dolmanafi, 2007

ریلی  سیستم  از  بهره گیری  مزیت  تنها  شهری  ترافیك  کاهش 

نیست، بلکه موارد ی از قبیل صرفه جویی د ر هزینه های پارکینگ 

و هزینه های مصرف کنند ه، کاهش تصاد فات، بهبود وضعیت رفت 

و  انرژی  ذخیره  ها،  آالیند ه  کاهش  غیرسواره،  افراد  برای  آمد  و 

بهبود سالمت عمومی را نیز شامل می شود.

 حمل و نقل ریلی، استفاد ه و مالکیت خود روی شخصی را کاهش 

می د هد  و توسعه الگوهای فشرد ه و محله های قابل پیاد ه روی را که 

می تواند مزایای بسیاری برای جامعه د اشته باشد، تشویق می کند. 

از د ید خانوار، حمل و نقل ریلی می تواند منجر به بازگشت مثبت 

به عالوه  اطراف شود.  د ر محله های  اقتصاد ی و سرمایه گذاری 

منطقه،  د ر  شغلی  فرصتهای  افزایش  باعث  می تواند  سیستم  این 

افزایش فعالیت های تجاری و تولید ی، و همچنین بهبود وضعیت 

.]Litman, 2007] محله های زیست پذیر شود

1- اثرات احد اث شبکه حمل و نقل ریلی د رون شهری بر کیفیت 

محیط شهری

همواره  معاصر  د وران  د ر  خصوصا  شهرسازی،  تاریخ  طول  د ر 

رابطه ای جد ی بین د سترسی، انواع خد مات حمل و نقل و توسعه 

به  نقل  و  های حمل  سیستم  است.  د اشته  وجود  شهری  نواحی 

واسطه ایجاد د سترسی و اتصال مناطق شهری، بر توسعه مناطق 

موثر بود ه اند و د ر مباحث توسعه شهری از آنها به عنوان یکی 

 Rezazadeh,]شود می  یاد  شهری  توسعه  عوامل  ترین  مهم  از 

. ]2006

 یکي از شبکه هاي د سترسي، شبکه ریلي است که د ر تعیین جاذبه 

نقاط و میزان جذب جمعیت و فعالیت موثر است. به طور کلی می 

توان گفت تأثیر شبکه حمل و نقل ریلی شهری بر توسعه زمین نه 

به صورت خطي، بلکه به صورت نقطه اي و د ر محل اتصال شبکه 

با سطح زمین یعني د ر ایستگاه هاست. 

بنابراین آنچه د ر بررسی تاثیرات شبکه حمل و نقل ریلی بر محیط 

شهری باید مورد ارزیابی قرار گیرد، بیشتر حول مکان ایستگاه ها 

خواهد بود.

همبستگی و ارتباط مهند سی و شهرسازی، د ستاورد ی بینظیر د ر 

ریلی  نقل  و  پیرامون خطوط حمل  فضاهای شهری  ایجاد  زمینه 

به همراه د اشته است که همزمان نقشی د ومنظوره، هم به عنوان 

نقاط حمل و نقل و هم مکان های شهری ایفا می کنند. طراحی 

تلفیقی از ایستگاه ها و زمینه های اطراف آنها، چه به عنوان محل 

های  ایستگاه  قالب  د ر  و چه  نقل  و  پایانه حمل  های  ساختمان 

 Haywood and Hebbert,] یافته است  اد امه  به خوبی  محلی، 

.]2008

از نظر شهرسازي، سیستم حمل ونقل ریلي د اراي تاثیرات قابل 

توجهي است که د ر زیر به طور مختصر به آنها اشاره مي شود:

- آزاد  کرد ن کاربریهاي شهري از برخي کاربري هاي نامتجانس

- کمك به ساماند هي ترکیب و نحوه استقرار کاربري هاي مختلف 

شهري د ر ارتباط با سازماند هي فضا

- ایجاد تنوع د ر منظر شهري و بهبود و نوسازی سیمای شهری

- ایجاد همگوني د ر سیستم کاربري زمین و توزیع بهینه خد مات 

شهري

- ایجاد فضاي عمومي شهری

حانیه نورالهی، ناصر برکپور
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- تقویت ساختار و استخوان بند ی کالبد ی فضاي شهري با ایجاد 

مراکز خاص د ر ایستگاه ها جهت فراهم ساختن فضاي عمومي و 

توزیع بهینه خد مات شهري

- نوسازی بافت های شهری و تجمیع بافت های کوچك فرسود ه

Metro De-]  - جلوگیري از تخریب بافت هاي با ارزش شهري

 ]velopment Bureau, 2002

- فراهم ساختن توانایی هایی برای برنامه ریزی توسعه و کاربری 

اطراف  د ر  ایستگاهی  مجتمع های  )توسعه  اطراف خود  د ر  زمین 

کاربری های  با  ای  ویژه  های  مجتمع  شامل  مترو  های  ایستگاه 

یا  آموزشی  تفریحی،  خد ماتی،  اد اری،  تجاری،  نظیر  مختلف 

.]Abbaszadegan et al, 2010] )مسکونی است

د ر  تحول  یا  و  جد ید  نقل  و  حمل  های  شبکه  ایجاد  همچنین 

زمین های  ارزش  روی  بر  منفی  و  مثبت  آثار  موجود،  مسیرهای 

شهری بر جای می گذارد. احد اث خیابان های جد ید و ایستگاههای 

د ر  زمین  قیمت  توجه  قابل  افزایش  باعث  عمومی  نقلیه  وسایل 

مجاورت آنها می شود.

که  خد ماتی  و  تجاری  کاربری های  برای  ویژه  به  افزایش  این   

د سترسی بهتر باعث افزایش کارایی اقتصاد ی آنها می شود، ملموس 

تر و قابل توجه تر است.

البته د ر بعضی موارد سیستم های حمل و نقل به د لیل عوارضی 

همچون سروصد ا، آلود گی و ازد حام و شلوغی، ممکن است آثار 

منفی بر روی قیمت زمین )به ویژه کاربری های مسکونی( د اشته 

 ]Fallahtabar, 2009].باشند

امنیت  افزایش  تاثیرات اجتماعی سیستم ریلی را می توان شامل 

شبانه به د لیل حضور افراد نگهبان و روشنایی، شاد ابی شهروند ان 

از آن،  اقشار جامعه  آنها، استفاد ه تمامی  بیشتر  بازد ه  نتیجه  و د ر 

ظهور گروه هاي جد ید اجتماعي ناشي از فعالیت سیستم ریلی د ر 

حوزه نفوذ ایستگاه و ایجاد ناامنی و یا سلب آرامش )تاثیر منفی( 

و ... برشمرد.

ابعاد  بر  شهری  د رون  ریلی  سیستم  احد اث  تاثیرات  زمینه  د ر 

د ر  تحقیقاتی  این  از  پیش  شهری،  محیط  کیفیت  معرف  سه گانه 

برخی از شهرهای د اخل و خارج کشور انجام شد ه است که د ر 

اد امه به برخی از آنها اشاره می شود. د ر اکثر این تحقیقات تنها 

یك بعد از آثار احد اث سیستم ریلی و د ر تعد اد ی از آنها چند ین 

بعد مورد بررسی قرار گرفته است. 

3-1 بررسی تحقیقات صورت گرفته د ر زمینهی آثار احد اث 
سیستم ریلی د ر د اخل کشور؛ متروی تهران

د ر زمینه اثراتی که احد اث متروی تهران بر این شهر د اشته است، 

مطالعات انجام شد ه عمد تًا به بررسی و ارزیابی یك جنبه از آثار 

احد اث مترو پرد اخته اند و به صورت همه جانبه این موضوع را 

مورد بررسی قرار ند اد ه اند.

 د ر تحقیقی که بعد اجتماعی احد اث مترو را مورد بررسی قرار د اد ه 

است، اثرات احد اث ایستگاههای مترو بر محالت بالفصل آنها، 

مطلوبیت سکونت و تغییرات اجتماعی ایجاد شد ه از طریق تکمیل 

 Abbaszadegan et]است گرفته  قرار  ارزیابی  مورد  پرسشنامه 

 ]al, 2010

میزان  بر  تاثیرگذار  عوامل  "سنجش  عنوان  با  د یگر  تحقیق  د ر 

متروی  های  ایستگاه  بالفصل  محالت  د ر  سکونت  از  رضایت 

تهران" انواع تاثیراتی که احد اث ایستگاه حمل و نقل عمومی بر 

محالت می گذارد، د ر قالب تاثیرات اجتماعی، اقتصاد ی، ترافیکی 

و کالبد ی از طریق تکمیل پرسشنامه و برد اشت مید انی جمع بند ی 

شد ه است.

محله  یك  حیات  ها  غریبه  از  انبوهی  ورود  اجتماعی  لحاظ  به 

می  قرار  تعرض  مورد  است،  منسجم  از جماعتی  متشکل  که  را 

عین  اند ازد.د ر  می  مخاطره  به  را  محله  ایمنی  و  امنیت  و  د هد 

ابعاد  بهبود  به  تواند  می  محالت  د ر  مترو  ایستگاه  وجود  حال 

کالبد ی شامل بهبود د سترسی و تغییر الگوی کاربری زمین منجر 

می تواند  محد ود ه  بر  ایستگاه ها  اقتصاد ی  تاثیرات  همچنین  شود. 

ارزیابی آثار احد اث سیستم ریلی د رون- شهری بر کیفیت محیط شهری
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شامل موارد متعد د ی مانند افزایش قیمت امالک، بهبود وضعیت 

 Abbaszadegan et]باشد اقتصاد ی خرد ه فروشی ها و ساکنان 

. ]al, 2010

قالب  د ر  مترو  احد اث  محیطی  زیست  آثار  د یگر،  تحقیقی  د ر 

روزمینی  احد اث خطوط  از  ناشی  آلود گی صوتی  میزان  بررسی 

مطالعه  مورد  مید انی  مطالعات  طریق  از  تهران  متروی  یك  خط 

قرار گرفته است. 

د ر این تحقیق این نکته مورد توجه قرار گرفته است که حرکت 

قطارهای مترو د ر مسیرهای ریلی ایجاد شد ه به ویژه هنگامی که 

مسیر از زیر زمین به سطح زمین منتقل می شود، سبب افزایش 

زیست  آالیند هی  یك  عنوان  به  تواند  می  و  شود  می  سروصد ا 

 ]Dehghani Sanij, 2006]محیطی به حساب آید

3-2 بررسی تحقیقات صورت گرفته د ر زمینه آثار احد اث 
سیستم ریلی د ر شهرهای خارج از کشور 

تنها  جهان  مختلف  شهرهای  د ر  شد ه  انجام  تحقیقات  از  بعضی 

به بررسی یك وجه از آثار احد اث سیستم ریلی پرد اخته اند. به 

عنوان نمونه د ر پاره ای از مطالعات، بعد زیست محیطی احد اث 

د ر  که  تحقیقی  د ر  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  ریلی،  سیستم 

بر  تاثیر احد اث مترو  انجام شد ه،  اسپانیا  بیلبائو15 د ر کشور  شهر 

از طریق مطالعات مید انی بررسی  آلود گی هوا  ترافیك و  کاهش 

شد ه است. نتایج این تحقیق نشان د اد ه است که احد اث متروی 

های  سال  د ر  هوا  آلود گی  و  ترافیك  کاهش  اصلی  عامل  جد ید 

ترافیك و  بعد،  د و سال  تا  اگرچه یك  است.  بود ه  احد اث  اولیه 

آلود گی هوا مجد د ا گرایش به برگشت به وضع اولیه خود د اشته 

 ]Baas, 2006]است

د ر  شهرها  ترافیك  کاهش  بر  شهری  د رون  ریلی  سیستم  تاثیر 

تحقیقات مختلف با نتایج گوناگونی همراه بود ه است؛ د ر بعضی 

تحقیقات تاثیر وجود شبکه حمل و نقل ریلی بر کاهش ترافیك 

به عنوان  تحقیقی که  د ر  د یگر رد شد ه است.  برخی  د ر  تایید و 

نمونه د ر شهر د نور امریکا صورت گرفته است، حجم ترد د وسایل 

نقلیه د ر مسیر سرویس د هی شبکه LRT، قبل و بعد از بهره برد اری 

تحقیق  این  نتایج  است.  گرفته  قرار  مطالعه  مورد  سیستم  این  از 

کاهش حجم  باعث  شاید  ریلی  سیستم  وجود  که  می د هد  نشان 

ترافیك نشد ه است، اما به طور قطع بر کاهش نرخ رشد ترافیك 

د ر معابر شهری منطبق بر مسیر سرویس د هی سیستم LRT )د ر 

د اشته  تاثیر  معابر شهری(،  د ر سایر  ترافیك  نرخ رشد  با  مقایسه 

.]Goetz et al,2010] است

د ر د سته ای د یگر از تحقیقات تاثیر احد اث سیستم ریلی بر ارزش 

زمین و امالک مورد توجه قرار گرفته است. روش تحقیق اصلی 

د ر این نوع تحقیقات، جمع آوری اطالعات مربوط به قیمت زمین، 

قبل و بعد از آغاز به کار سیستم ریلی و مقایسه آنها با یکد یگر 

است. د ر تمامی تحقیقات صورت گرفته د ر این زمینه، تاثیر وجود 

گرفته  قرار  تایید  مورد  زمین  قیمت  افزایش  بر   LRT ایستگاه 

قیمت  بر  تاثیرگذار  فاکتورهای  تمامی  تحقیقات،  این  د ر  است. 

زمین شناسایی و ارزیابی می شوند، تا از این طریق تاثیرگذاری 

فاکتور نزد یکی به ایستگاه LRT مشخص شود. به عنوان مثال د ر 

انجام شد ه است،  از شهرهای کشور مالزی  تحقیقی که د ر یکی 

قیمت  بر   LRT ایستگاه  وجود  اثرگذاری  فاکتور،   55 مطالعه  با 

است  شد ه  تایید  ایستگاه  به  نزد یك  مسکونی  واحد های  زمین 

تاثیراتی  بررسی  به  نیز  د یگر  تحقیقی  د ر   .]Dziauddin,2009]

که خطوط قطار سبك شهری بر تغییرات کاربری زمین د ر شهر 

مینیاپولیس16د ر ایالت مینسوتا17 ی امریکا د ر فاصله سالهای 2000 

د ر   .]2011,Hurst] است  شد ه  پرد اخته  است،  د اشته   2010 تا 

بررسی تاثیر احد اث قطار سبك شهری د ر نمونه مذکور، شواهد ی 

مبنی بر تاثیرگذاری کمتر د ر مناطق ثروتمند نسبت به مناطقی که 

افراد با د رآمد کم د ر آنجا زند گی میکنند، د ید ه می شود. همچنین 

تاثیرگذاری د ر نواحی د ورافتاد ه و لبه های شهر نسبت به نواحی 

  .]2011,Hurst]مرکزی بیشتر است
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نیوجرسی  ایالت  د ر  زمینه  کیم18 د ر همین  د یگری که  تحقیق  د ر 

نتایج  است،  د اد ه  انجام  مسکونی  امالک  قیمت  مورد  د ر  امریکا 

نشان  تحقیق  این  از  نتیجه حاصل  است.  شد ه  تایید  قبل  تحقیق 

می د هد که نزد یکی به ایستگاه های مترو باعث تغییراتی د ر قیمت 

از  مسکونی  واحد   3 تا   2 فاصله  به  قطعات  است؛  شد ه  مسکن 

ایستگاه به د لیل سروصد ا، از میزان رشد ی کمتر از میانگین رشد 

برخورد ار بود ه اند. د ر حالی که امالک نزد یك به سه ایستگاه که 

د ورترین ایستگاه ها نسبت به مرکز تجاری شهر هستند، افزایش 

قیمت بیشتری د اشته اند [Kim, 2010[. د ر تحقیق مشابه د یگر، 

قطار سبك شهری،  ایستگاه های  احد اث  از مکان  اطالع رسانی 

اطراف  د ر  واشنگتن20و  ارگان19  د ر  زمین  ارزش  افزایش  باعث 

.]Knaap, 2001] ایستگاه های پیش بینی شد ه، گرد ید ه است

ساختار  بر  ریلی  احد اث سیستم  تاثیر  به  تحقیقات  از  بعضی  د ر 

شهری توجه شد ه است. به عنوان نمونه د ر تحقیقی که د ر سال 

1385 انجام شد ه است، این مسئله د ر شهر تورنتو21 د ر کاناد ا مورد 

سریع،  نقل  و  حمل  تورنتو،  شهر  د ر  است.  گرفته  قرار  ارزیابی 

امکان توسعه مناطق مسکونی، تجاری و بازرگانی را فراهم کرد ه و 

با پشتیبانی سیاستهای مناسب د ولتی، منجر به توسعه های متراکم 

پیرامون ایستگاه ها، افزایش ارزش زمین و تغییر ساختار توسعه 

مراکز  ایجاد  طریق  از  ای  هسته  چند  به  ای  هسته  تك  از  شهر 

.]Rezazadeh et al, 2006]منطقه ای شد ه است

د ر تحقیقی د یگر، ایجاد محیط مطلوب پیاد ه روی، به واسطه وجود 

ایستگاه مترو د ر شهر سان د یگو22 امریکا از طریق برد اشت مید انی 

مورد بررسی قرارگرفته است. د ر این تحقیق ذکر شد ه است که 

د ر صورت تامین یك محیط پیاد ه روی مطلوب، تاثیرات نزد یکی 

.]Dunkan, 2011] به ایستگاه حمل و نقل چند برابر خواهد شد

بعد د یگری که د ر تحقیقات مورد توجه قرار گرفته، بعد اجتماعی 

احد اث سیستم ریلی است. البته این بعد از وجوه مختلف مورد 

بررسی قرار گرفته است. به عنوان نمونه د ر تحقیقی تاثیرات خط 

قطار شهری بر مسئله افزایش جرم خیزي د ر واحد های همسایگی 

د ر  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  امریکا  آنجلس23  لس  د ر شهر 

نگرانیهایی  با  نقل  و  حمل  جد ید  خطوط  اجرای  موارد،  بعضی 

همسایگی  واحد های  د ر  خیزی  جرم  میزان  افزایش  پیرامون 

ایستگاه، همراه است. گروههای مرد می غالبًا شکایت می کنند که 

خطوط حمل و نقل، جرم را به حومه های مرفه نشین شهر منتقل 

می کنند. اما مطالعات تجربی د ر این مقوله نتیجه د یگری را مطرح 

می سازند؛ نتایج نشان می د هند که خطوط قطار شهری تاثیر مهم 

واحد های همسایگی  د ر  به جرم  تمایل  و  بر جابجایی  بارزی  و 

د ر   .]Liggett  et al  ، است[2003  ند اشته  ها  ایستگاه  پیرامون 

تحقیقی د یگر که به بررسی وجوه اجتماعی احد اث سیستم ریلی 

بر  تاثیر  است،  پرد اخته  مصاحبه  و  پرسشنامه  تکمیل  طریق  از 

این تحقیق نشان  هویت محالت مورد مطالعه قرار گرفته است. 

می د هد محله های واقع د ر اطراف ایستگاه های مترو می توانند 

از مزایای مترو از قبیل سرمایه گذاری د ر محله )رشد اقتصاد ی( و 

 .]Douglas,2010] ارتقای هویت محلی بهره مند شوند

تاثیر د یگری از احد اث قطارشهری د ر تحقیقی د ر شهر شارلوت 

امریکا بررسی شد ه است؛ د ر این تحقیق تاثیر احد اث قطارشهری 

بر کاهش وزن و افزایش فعالیت فیزیکی که د ر رابطه با نوع وسیله 

مطالعه  مورد  است،  ساکنین  توسط  سفر  برای  مورد استفاد ه  نقلیه 

با  مرتبط  فاکتورهای  منظور یك سری  این  به  است.  گرفته  قرار 

میزان چاقی و فعالیت بد ن، قبل و بعد از احد اث خط قطارسبك 

شهری )سالهای 2006 و 2008 میالد ی( جمع آوری و با یکد یگر 

سیستم  از  که  افراد ی  د هند  می  نشان  نتایج  است.  شد ه  مقایسه 

LRT برای جابجایی استفاد ه می کنند، از سالمت جسمی بهتری 

.]MacDonal et al,2010] برخورد ار هستند

تاثیرگذاری  از تحقیقات، جنبه های مختلف  تعد اد محد ود ی  د ر 

سیستم ریلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. به عنوان نمونه د ر 

بعد  سه  است،  شد ه  انجام  امریکا  همیلتون  شهر  د ر  که  تحقیقی 

ارزیابی آثار احد اث سیستم ریلی د رون- شهری بر کیفیت محیط شهری
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ریلی  سیستم  تاثیرات  از  اقتصاد ی  و  محیطی  زیست  سالمت، 

مورد بررسی قرار گرفته است. د ر این تحقیق، وجوه مختلفی از 

جمله سالمت عمومی، آلود گی هوا، افزایش تراکم و جلوگیری از 

پراکند گی شهری، ارزش زمین، توسعه کاربریهای مختلط، کاهش 

ترافیك، افزایش فرصت برای فعالیتهای تجاری و کیفیت زند گی 

.]Topalovic et al,2012[ د ید ه شد ه است

بر  د رون شهری  ریلی  سیستم  احد اث  آثار  توان  می  مجموع  د ر 

کیفیت محیط شهری را د ر جد ول شماره 1 خالصه کرد. 

جد ول 1. آثار احد اث سیستم ریلی د رون شهری بر کیفیت محیط شهری د ر سه بعد زیست محیطی، اجتماعی و کالبد ی - عملكرد ی

آثار حاصل از احد اث سیستم ریلی بر کیفیت محیط شهریابعاد 

زیست 
محیطی

آثار منفیآثار مثبت

- کاهش ترافیك د ر مسیرهای موازی با مسیر حمل و نقل ریلی
- کاهش استفاد ه از وسیله نقلیه شخصی

- افزایش استفاد ه از د وچرخه به منظور رسید ن به ایستگاه ها
- کاهش مالکیت خود روی شخصی

- کاهش آالیند ه ها و بهبود کیفیت هوا

- افزایش ترافیك محلی و پارکینگ حاشیه ای
- افزایش آلود گی صوتی به واسطهی خطوط روزمینی و حرکت قطار

- افزایش آلود گی صوتی به د لیل افزایش ترافیك اطراف ایستگاه

اجتماعی

آثار مثبت

- تاثیر مثبت د ر انسجام و هویت محله 
ارایه خد مات  د لیل  به  مرد م  میان طبقات  اجتماعی  فاصله ی  - کاهش 

یکسان به تمامي اقشار جامعه 
- شاد ابی و نشاط و بازد ه بیشتر افراد به علت صرف وقت کمتر، نظم، 

ارامش، د وری از ترافیك و ... 
- افزایش امنیت شبانه به د لیل روشنایی و حضور نیروهای نگهبانی د ر 

ایستگاه ها
و  کنترل  و  ناظر  های  چشم  افزایش  د لیل  به  روزانه  امنیت  افزایش   -

نظارت اجتماعی
- تاثیر ایستگاه مترو بر میزان نظارت اجتماعی د ر فضای محله ای

- افزایش عملیات فیزیکی بد ن و سالمت عمومی
د ر  محله ای  فضای  به  مند ی  عالقه  و  زند گی  از  رضایت  احساس  افزایش   -

محالت مجاور از احد اث ایستگاه
- ایجاد تصور رفاه و سعاد ت د ر ذهن شهروند ان

- افزایش عد الت اجتماعی و کاهش نابرخورد اری ناشی از جد ایی فضایی
- جذب و رشد جمعیت د ر محد ود ه ی ایستگاه و خطوط

- افزایش اعتماد به فعالیت تجاری و احساس امنیت برای تجارت
- ارتقای وضعیت توریسم به واسطه ی خد مات رسانی بهتر

- کاهش هزینه های سفر خانوار

آثار منفی

- تاثیر منفی بر انسجام و هویت محله ای به د لیل حضور افراد بیگانه 
د ر محله 

- تغییر ساختارهای اجتماعی و مشکالتی د ر پاید اری محالت همجوار 
ایستگاه ها به واسطه جذب افراد جد ید برای سکونت

- افزایش تراکم باالی عملکرد ی و فعالیتی و د ر نتیجه ازد حام و تراکم 
افراد پیاد ه

- سلب آرامش و امنیت به واسطه ی حضور افراد غیربومی و مزاحم و به خطر 
اند اختن امنیت محله

به د لیل  ایستگاه  افزایش میزان جرم خیزی د ر واحد های همسایگی اطراف   -
امکان د سترسی آسان به آنها

کالبد ی - 
عملكرد ی

آثار مثبت

- افزایش فعالیت های ساختمانی 
- تشویق به سرمایه گذاری د ر محله های مجاور

- افزایش فعالیت های تجاری و تولید ی
- افزایش ارزش زمین د ر شعاعی د ر اطراف ایستگاه ها

- افزایش ارزش امالک مسکونی و تجاری و اجاره بهای آنها 
- بهبود وضعیت اقتصاد ی واحد های تجاری محلی

- رونق بازار مسکن د ر حوزه نفوذ ایستگاه
- رشد اقتصاد ی مناطق د رگیر با افول اقتصاد ی

- امکان بیشتر برای مرد م د ر انتخاب و نگهد اری مشاغل
- افزایش تراکم ساختمانی د ر حوزه نفوذ ایستگاه ها

- ایجاد محیطي مطلوب د ر شهر به لحاظ فیزیکي و اجتماعي

- آزاد کرد ن اراضی شهری از برخی کاربری های نامتجانس 
ذخیره  امکان  و  شهری  معابر  اشغال  عد م  و  زیرزمین  سطح  د ر  قرارگیری   -

زمین های شهری 
- افزایش خوانایي محیط و بهبود تصویر ذهنی شهر

- تقویت ساختار کالبد ی )استخوان بند ی( شهر
- جهت د هی به شکل توسعه شهر د ر رابطه با سیستم حمل و نقل عمومی 

- تغییر ساختار توسعه شهر از تك هسته ای به چند هسته ای از طریق ایجاد 
مراکز منطقه ای

- تشویق به نوسازی و بهسازي نواحي متروکه و فرسود ه
- امکان توسعه مسکونی د ر نواحی خارجی شهر

حانیه نورالهی، ناصر برکپور
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اد امه جد ول 1. آثار احد اث سیستم ریلی د رون شهری بر کیفیت محیط شهری د ر سه بعد زیست محیطی، اجتماعی و کالبد ی - عملكرد ی

آثار حاصل از احد اث سیستم ریلی بر کیفیت محیط شهریابعاد 

کالبد ی - 
عملكرد ی

آثار مثبت

- افزایش مساحت اختصاص یافته به کاربری تجاری و عد م تغییر د ر 
سطوح کاربری مسکونی د ر اطراف ایستگاه ها 

- تاثیر بر نوع و الگوی کاربری زمین د ر اطراف ایستگاه ها و خطوط
- تسریع د ر توسعه زمین های بایر اطراف ایستگاه ها 

- امکان د سترسی آسان تر به خد مات و امکانات شهری

آثار منفی

- کاهش قیمت واحد های مسکونی د ر مجاورت ایستگاه به د لیل سروصد ا، ازد حام
- تاثیر منفی بر مغازه های تجاری محلی به واسطهی امکان د سترسی آسان به کاربری های منطقه ای 

مورد  های  ایستگاه  و  مشهد  شهری  قطار  معرفی   .5
بررسی

شهر مشهد با مساحتی حد ود 458 کیلومتر مربع و جمعیتی حد ود 

2 میلیون و 700 هزار نفر )براساس سرشماری سال 1390(، د ر 

نظام سلسله مراتب شهری ایران د ر مرتبه د وم بعد از تهران قرار 

د ارد. شهر مشهد به عنوان یك کالنشهر و با توجه به جمعیت قابل 

توجهی که هر ساله به این شهر سفر می کنند، د ر چند د هه گذشته 

به د الیل متعد د با مشکالت ترافیکی مواجه بود ه است. ایجاد شبکه 

مترو د ر شهرهاي ایران به منظور مقابله با مشکالت ترافیکی د ر 

سالهای اخیر مورد توجه قرارگرفت و اولین شهري که د اراي این 

شبکه شد، تهران بود. بعد از آن شبکه مترو براي چند شهر د یگر 

نظیر مشهد و اصفهان د ر نظر گرفته شد. بر طبق مطالعات حمل 

ونقلي که د ر سال 1374 توسط د انشگاه صنعتي شریف براي شهر 

مشهد انجام گرفت، چهار خط مترو به طول 74 کیلومتر برای شهر 

پیش بیني گرد ید. خط یك قطارشهری مشهد، تنها خطی است که 

د ر حال حاضر مشغول به کار است.

بر اساس اطالعات ارایه شد ه توسط "شرکت بهره برد اری خطوط 

قطارشهری مشهد و حومه" د ر حال حاضر روزانه 100هزار نفر 

توسط خط یك قطار شهری مشهد جابجا می شوند. خط یك مترو 

مشهد شامل سه قطار و هر یك د اراي 20 واگن و د ر مجموع 60 

واگن است. عملیات اجرایی 19 کیلومتر از این مسیر )نخریسی 

از آذر ماه سال 1379 آغاز شد که 10/5 کیلومتر  آباد(  به وکیل 

به صورت زیرزمینی د ر تونل کم   عمق و 8/5 کیلومتر د ر مسیر 

همسطح طی می شود. این خط از مهرماه سال 1390 آغاز به کار 

کرد ه است. خط مذکور شامل 22 ایستگاه است که غرب و شرق 

شهر مشهد را به یکد یگر متصل می سازد )شکل 2(.

از آنجا که بررسی و ارزیابی آثار احد اث قطار شهری د ر تمامی 

نیست،  پذیر  امکان  رساله  این  د ر  ها  ایستگاه  نفوذ  های  حوزه 

نمونه های مورد ی  عنوان  به  متفاوت  با ویژگی های  ایستگاه  سه 

نمونه  عنوان  به  طالقانی  ایستگاه  اند.  شد ه  انتخاب  ارزیابی 

ایستگاه هایی است که د ر منطقه مرفه نشین و تجاری شهر قرار 

جزء  اعتصامی  پروین  ایستگاه  نفوذ  حوزه  محد ود ه  گرفته اند. 

قد یمی و فرسود ه شهر مشهد محسوب می شود و د ر  بافت های 

نتیجه این ایستگاه به عنوان نمونه ای از ایستگاه های مستقر د ر 

چنین بافت هایی انتخاب شد ه است. د ر نهایت ایستگاه نمایشگاه 

به د لیل قرارگیری د ر محد ود ه های جد ید توسعه ی شهر و لبه های 

بیرونی آن به عنوان نمونه برگزید ه شد ه است. 

ارزیابی آثار احد اث سیستم ریلی د رون- شهری بر کیفیت محیط شهری
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4-1 تعیین حوزه مطالعاتی ایستگاه ها
به منظور بررسی و ارزیابی آثار احد اث سیستم ریلی، نیاز است 

د ر  گرد د.  تعیین  ایستگاهها  نفوذ  عنوان حوزه  به  ای  محد ود ه  تا 

گوناگونی  های  اند ازه  د ر  این محد ود ه  مختلف، شعاع  تحقیقات 

تعیین و تحقیقات مرتبط د ر این محد ود ه ها انجام شد ه است. د ر 

جد ول شماره 2 نظر محد ود ه های مختلف د ر مورد شعاع حوزه 

نفوذ ایستگاه ها که آثار احد اث قطارشهری د ر آنها مشاهد ه می 

شود، ذکر شد ه است.

شكل 2 . مسیر خط یک قطارشهری مشهد، )ماخذ: طرح مطالعات 
جامع حمل و نقل مشهد، 1373(

شكل 3. مكان ایستگاه های مورد مطالعه، )ماخذ : نگارند گان(

جد ول 2. شعاع حوزه مطالعاتی د ر تحقیقات مختلف

شعاع پیشنهاد ی حوزه نفوذ ایستگاه هانام محقق و سال انتشار

Hurst, 2011شعاع یك مایلی )1600 متر( پیرامون ایستگاه ها

Liggett et al, 2003شعاع 1/2 مایلی )800 متر( د ر اطراف ایستگاه ها

Kim,2010شعاع 1/4 مایلی )400 متر( از اطراف ایستگاه ها

Knaap,2001فاصله های 0,5 مایلی )د ر حد ود 800 متر( و یك مایلی )د ر حد ود 1600متر( د ر اطراف ایستگاهها

Dunkan,2011فاصله ی 1,6 کیلومتری از ایستگاه ها 

Dueker & Bianco, 1998فاصله ی 1/4 مایلی )400متری( از ایستگاه ها

Goetz et al, 2010د ر فاصله ی 0,5 مایلی )800 متری( از ایستگاه ها

شعاع 500 تا 600 مترزنوری، 1382

فاصله ی 1500 فوتی )معاد ل 457 متری(رضازاد ه و د یگران، 1385

رضازاد ه ، 1384

- ایستگاه ها با د سترسی به شبکه معابر محلی و د سترسی مناسب پیاد ه : حوزهی نفوذ حد ود400 متر،
- ایستگاه ها با د سترسی مناسب به شبکه معابر جمع کنند ه و د سترسی مناسب پیاد ه و د وچرخه : حوزه نفوذ حد ود 

600 متر، 
- ایستگاه ها با د سترسی مناسب به شبکه معابر شریانی و د سترسی مناسب پیاد ه، د وچرخه، وسایل نقلیه شخصی و 

شبکه حمل ونقل همگانی : حوزه نفوذ حد ود 800 متر، و 
نقلیه  پیاد ه، د وچرخه، وسایل  مناسب  بزرگراهی و د سترسی  آزاد راهی و  به شبکه  مناسب  با د سترسی  ها  ایستگاه   -

شخصی و شبکه حمل ونقل همگانی : حوزه نفوذ بیش از 1000 متر 

حانیه نورالهی، ناصر برکپور
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تاثیر  فاصله  حد اقل  عنوان  به  متر   400 شعاع  گرفتن  نظر  د ر  با 

تاثیرگذاری،  فاصله  حد اکثر  عنوان  به  متر   800 شعاع  و  گذاری 

فاصله 600 متر د ر اطراف ایستگاهها )میانگین این د و مسافت( به 

عنوان محد ود ه مطالعاتی ارزیابی آثار و جمع آوری اطالعات د ر 

این تحقیق تعیین شد ه است. نمونه ای از حوزه مطالعاتی د ر شکل 

شماره 4 نشان د اد ه شد ه است. 

6. روش تحقیق
از  آن  د ر  که  است  تحلیلی   – توصیفی  تحقیقی  پژوهش،  این 

روشهای پرسشنامه، مصاحبه، برد اشت مید انی و مراجعه به اسناد و 

مد ارک برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز استفاد ه شد ه است. د ر 

بررسی آثار احد اث قطارشهری مشخص گرد ید که بعضی از آثار، 

موارد ی هستند که تنها د ر محد ود ه حوزه نفوذ ایستگاه و محیط 

و افراد واقع د ر این محد ود ه د ید ه می شوند. د سته د یگر، آثاری 

هستند که بر کل شهر تاثیرگذار است و کل ساکنان شهر و محیط 

شهری را تحت تاثیر قرار می د هند. د ر رابطه با این د سته آثار سعی 

شد ه است تا نظرات آن د سته از شهروند ان جمع آوری گرد د که از 

قطار شهری استفاد ه می کنند؛ چراکه این افراد اطالعات بیشتری 

د ر  د ارند.  آن  پیامد های  و  آثار  و  سیستم  این  کارکرد  مورد  د ر 

مجموع د ر این پژوهش به منظور بررسی و ارزیابی آثار احد اث 

قطارشهری بر کیفیت محیط شهری به تکمیل پنج د سته پرسشنامه 

مباد رت شد ه است: 1( کسبه، 2( ساکنان  از گروه های مختلف 

اطراف ایستگاه )افراد ی که د ر حوزه نفوذ ایستگاه یعنی د ر شعاع 

از  ایستگاه ساکن هستند(، 3( تکمیل پرسشنامه فقط  600 متری 

قطعه  د و  تا  یك  فاصله  د ر  که  )افراد ی  ایستگاه  مجاور  ساکنان 

از  کنند ه  استفاد ه  افراد   )4 هستند(،  ساکن  ایستگاه  مجاورت  د ر 

قطارشهری و 5(گردشگران و زائران. د ر جد ول شماره 3  سواالت 

مربوط به د ستهای اصلی پرسشنامه و جواب های د اد ه شد ه ارایه 

شد ه است. 

آثار  عنوان  به  نهایت  د ر  که  آثاری  اساس  بر  پرسشنامه  سواالت 

تد وین شد ه  اند،  تعیین شد ه  د رون شهری  ریلی  احد اث سیستم 

تایید  مورد  ها  پرسشنامه  د ر  محتوا  روایی  این طریق  از  تا  است 

ضریب  طریق  از  تحقیق  این  د ر  نیز  سواالت  پایایی  گیرد.  قرار 

قرار  بررسی  مورد   SPSS افزار  نرم  از  بهره گیری  با  و  کرونباخ 

گرفته است. ضریب کرونباخ د ر انواع مختلف پرسشنامه به طور 

از  ضریب  این  بود ن  بیشتر  به  توجه  با  که  است   0,83 میانگین 

0/7، پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. با توجه به حد ود اطمینان 

95% و خطای استاند ارد 10%، حجم نمونه برای گروه های اصلی 

به  توجه  با  است.  شد ه  تعیین  نفر   100 حد ود  د ر  پرسش شوند ه 

سه  پیرامون  محد ود ه  جمعیت   1385 سال  سرشماری  اطالعات 

ایستگاه مورد مطالعه د ر این تحقیق یعنی ایستگاه های طالقانی، 

ترتیب 11114، 17727و 9020  به  نمایشگاه  و  اعتصامی  پروین 

تکمیل  د ر  جنسی  و  سنی  نسبت  است  ذکر  به  الزم  است.  نفر 

پرسشنامه ها مد نظر قرار گرفته است.

روش د یگری که د ر این پژوهش برای جمع آوری اطالعات مورد 

مطلع  و  آگاه  افراد  و  نهاد ها  با  مصاحبه  است،  گرفته  قرار  توجه 

است. به این منظور مصاحبه هایی با کارشناسان سازمان حمل و 

نقل و ترافیك، سازمان محیط زیست، نیروی انتظامی، شهرد اری، 

شد ه  انجام  شهرسازی  متخصصان  همچنین  و  امالک  مشاوران 

شكل 4. محد ود ه مطالعاتی ایستگاه طالقانی

ارزیابی آثار احد اث سیستم ریلی د رون- شهری بر کیفیت محیط شهری
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است. د ر مصاحبه با کارشناس حمل و ترافیك د ر رابطه با کاهش 

حجم ترد د و کاهش استفاد ه از وسیله نقلیه شخصی پرسش شد. 

شهر  هوای  آلود گی  میزان  د ر  تغییر  زیست،  محیط  کارشناس  از 

مشهد، از کارشناس نیروی انتظامی، تغییرات د ر میزان وقوع جرم 

و هنجارهای اجتماعی و از کارشناس شهرسازی، وضعیت تغییر 

د ر نوع کاربری های زمین د ر اطراف ایستگاه ها، تمایل به ساخت 

و ساز و تراکم ساختمانی مورد بررسی قرار گرفت. از مشاوران 

امالک نیز د ر رابطه با تغییرات قیمت زمین د ر بازه زمانی قبل و 

بعد از آغاز به کار قطارشهری پرسش گرد ید.

د ر اکثر مصاحبات انجام شد ه، تاثیرگذاری قطارشهری بر مقوالت 

نگرفت.  قرار  تایید  مورد  مصاحبه شوند گان  توسط  پرسش شد ه 

به عنوان مثال افزایش قیمت زمین توسط مشاورین امالک، تغییر 

د ر نوع کاربری زمین و افزایش ساخت و ساز توسط کارشناس 

زیست،  محیط  کارشناس  توسط  هوا  آلود گی  کاهش  شهرد اری، 

قطارشهری  مسیر  با  موازی  مسیرهای  د ر  ترد د  حجم  کاهش 

توسط کارشناس حمل و نقل و افزایش جرم د ر محالت اطراف 

ایستگاه ها توسط نیروی انتظامی مورد تایید قرار نگرفت و تاثیر 

احد اث قطارشهری د ر این موارد رد شد. 

7. بررسی تحلیلی د اد ه ها
احد اث قطار شهری،  تاثیرات  ارزیابی جامع  بررسی و  منظور  به 

تمامی آثار مذکور و همچنین میزان و چگونگی تاثیرگذاری آنها 

د ر ایستگاه های مورد مطالعه و کل خط یك قطارشهری مشهد 

اثرگذاری  میزان  تحلیل  و  ارزیابی  برای  اند.  گرفته شد ه  نظر  د ر 

احد اث قطارشهری به هرکد ام از آثار امتیاز د اد ه شد ه است. برای 

آسان سازی ارزیابی و نتیجه گیری نهایی، از د و نوع د سته بند ی 

برای تعیین میزان تاثیرگذاری آثار استفاد ه شد ه است؛ د ر بعضی 

از آثار، تاثیرگذاری به صورت بلی )1( و خیر )0( تعریف شد ه 

است، و د ر د سته د یگر میزان اثرگذاری بر اساس پنج د سته خیلی 

کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد طبقه بند ی شد ه است. د ر این 

نوع د سته بند ی اگر د رصد پاسخ افراد ی که پرسشنامه را تکمیل 

بین  اگر  باشد د ر گروه خیلی کم،  تا 20 د رصد  بین 0  اند  کرد ه 

20 تا 40د رصد باشد د ر گروه کم، بین 40 تا 60 د رصد د ر گروه 

متوسط، بین 60 تا 80 د رصد د ر گروه زیاد و د ر صورتی که بین 

80 تا 100 د رصد قرار گیرد، د ر گروه خیلی زیاد طبقه بند ی شد ه 

است. د ر صورتی که د رصد یکی از آثار صفر د رصد عنوان شد ه 

باشد، آن اثر د ر نمونه مورد مطالعه عینیت ند اشته است و امتیاز 

صفر به آن تعلق گرفته است. 

تحقیق  این  د ر  مطالعه  مورد  آثار  از  هرکد ام  به  امتیازد هی  د ر 

مشخص شد اکثر آثار احد اث قطارشهری د ر نمونه مورد ی یا به 

طور کلی کرد ند اشته است و یا میزان تاثیرگذاری آن کم و بسیار 

آثار  کرد  و  عینیت  عد م  است  ذکر  به  الزم  البته  است.  بود ه  کم 

منفی احد اث قطارشهری د ر نمونه ی مورد مطالعه، مطلوب تلقی 

می شود؛ به عنوان نمونه عد م عینیت و اثرگذاری اثر سلب آرامش 

منفی  اثر  یك  که  غریبه  افراد  حضور  د لیل  به  ساکنان  امنیت  و 

احد اث قطارشهری است، مطلوب و مناسب است. نکته د یگری 

که د ر تحلیل آثار بایستی به آن اشاره شود، محد ود شد ن اثرگذاری 

بعضی تاثیرات مانند افزایش امنیت و یا افزایش فروش واحد های 

تجاری، به حاشیه و مجاورت ایستگاه ها و عد م تاثیرگذاری آنها 

د ر د اخل بافت است. این د ر حالی است که بعضی تاثیرات مانند 

محد ود ه ی  و  بافت  د اخل  به  محله  د ر  زند گی  به  عالقه  افزایش 

پیرامونی نفوذ پید ا کرد ه و تاثیرگذار بود ه است.

ایستگاه مورد مطالعه و همچنین  از سه  نهایی هر کد ام  امتیازات 

تمامی شهر با توجه به میزان تاثیرگذاری ارایه شد ه است تا از این 

طریق بتوان امتیاز نهایی هر کد ام از آثار احد اث قطارشهری را د ر 

نکته  این  کرد.  کیفیت محیط شهری مشخص  معرف  ابعاد  قالب 

الزم به ذکر است که امتیاز آثاری که بعد منفی د اشته اند، از عد د 

یك کسر شد ه است تا امتیاز واقعی اثر معلوم گرد د.

حانیه نورالهی، ناصر برکپور
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آثار  از  بعد  بیشترین  گرفت  نتیجه  توان  می   4 شماره  جد ول  از 

احد اث قطارشهری که د ر مطالعه نمونه مورد ی کرد د اشته است، 

بعد اجتماعی است. بعد از بعد اجتماعی، به ترتیب آثار مربوط به 

ابعاد کالبد ی - عملکرد ی و زیست محیطی کرد د اشته اند. 

احد اث  آثار  یافتن  عینیت  نظر  از  برتر  ایستگاه  تعیین   1-6
قطارشهری د ر آن براساس روش تحلیل سلسله مراتبی 

به منظور بررسی این مساله که د ر کد ام یك از ایستگاه های مورد 

مطالعه آثار احد اث قطارشهری کرد بیشتری د اشته است، از مد ل 

AHP و نرم افزار Expert Choice استفاد ه شد ه است. این روش 

این  بر  که  است،  برتر  گزینه  انتخاب  و  ها  گزینه  مقایسه  برای 

اساس د ر این تحقیق هد ف اصلی تعیین ایستگاهی است که د ر آن 

آثار احد اث قطارشهری بیشترین کرد را بر کیفیت محیط شهری 

نظر  د ر  مطالعه  مورد  ایستگاه  سه  نیز  ها  گزینه  و  است،  د اشته 

گرفته شد ه اند. به این منظور ابتد ا اولویت و ارجحیت24 هر کد ام از 

ایستگاه ها نسبت به یکد یگر بر اساس ابعاد مختلف مورد بررسی 

د ر کیفیت محیط شهری )زیست محیطی، اجتماعی و کالبد ی - 

اد امه جد ول 3. سواالت مربوط به د سته های اصلی پرسشنامه و د رصد پاسخ مثبت پاسخ د هند گان به این سواالت

جد ول 4. امتیازنهایی ایستگاه ها و ابعاد مورد مطالعه

حانیه نورالهی، ناصر برکپور
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د ر جد ول  ابعاد  از  کد ام  نهایی هر  امتیاز  به  توجه  با  عملکرد ی( 

شماره 4 تعیین شد ه است. د ر مرحله بعد د رجه اهمیت25 هر یك 

د رجه  تعیین  برای  است.  شد ه  تعیین  یکد یگر  به  نسبت  ابعاد  از 

د ه متخصص  نظر  از  یکد یگر،  به  نسبت  ابعاد  از  اهمیت هرکد ام 

شهرسازی و میانگین هند سی نظرات آنها استفاد ه شد ه است. بر 

این اساس به ترتیب بعد کالبد ی – عملکرد ی، زیست محیطی و 

د ر نهایت بعد اجتماعی با توجه به آثاری که د ر آنها مورد ارزیابی 

قرار می گیرند، از نظر میزان اهمیت رد ه بند ی شد ه اند. 

همان طور که د ر شکل شماره 5 مشاهد ه می شود، آثار احد اث 

قطارشهری به ترتیب د ر ایستگاه نمایشگاه، پروین اعتصامی و د ر 

نهایت ایستگاه طالقانی بیشترین عملکرد را د اشته است. می توان 

گفت از آنجا که وجود ایستگاه قطارشهری د ر محد ود ه ایستگاه 

طالقانی با توجه به وضعیت اقتصاد ی مطلوب ساکنان این محد ود ه 

به عنوان یك امتیاز تلقی نشد ه است، احد اث قطارشهری تاثیرات 

کمرنگی د اشته است. د ر ایستگاه پروین اعتصامی وجود ایستگاه 

یك امتیاز محسوب شد ه است، اما با توجه به د رآمد پایین ساکنان 

اقتصاد ی  و  اجتماعی  عملکرد ی،  کالبد ی-  و همچنین مشکالت 

زیاد ی که د ر محد ود ه مشاهد ه می شود، تاثیرگذاری قطارشهری 

به  توجه  با  نمایشگاه  ایستگاه  د ر  است.  د اشته  کاهش  تاحد ود ی 

و  ساکنان  باالی  روبه  و  متوسط  اجتماعی  و  اقتصاد ی  وضعیت 

همچنین وضعیت مطلوب عملکرد ی و کالبد ی محد ود ه، احد اث 

قطارشهری توانسته است تاثیر بارز و مشهود ی بر کیفیت محیط 

شهری د اشته باشد. 

8. جمع بند ی و نتیجه گیری
د ر این پژوهش با توجه به نظریات نظریه پرد ازان، شاخص های 

کیفیت محیط شهری د ر سه بعد اصلی زیست محیطی، اجتماعی 

و کالبد ی – عملکرد ی د سته بند ی شد و با توجه به این ابعاد، آثار 

احد اث قطارشهری از متون و تحقیقات متنوع د ر خارج و د اخل 

کشور، جمع آوری گرد ید. بخشی از آثار احد اث قطارشهری د ر 

و  است  یافته  عینیت  مورد مطالعه  ایستگاه  سه  د ر  و  مشهد  شهر 

بخش غالب آنها د ر ایستگاه های مورد مطالعه عملی نشد ه است. 

می توان آثار احد اث قطار شهری را د ر د و بخش آثار شاخصی که 

د ر مطالعه مورد ی کرد ند اشته اند و آثار شاخصی که عینیت یافته 

اند، جمع بند ی کرد. 

آثار شاخص و مهمی که د ر خط یك قطارشهری مشهد و حوزه 

کرد  طالقانی  و  نمایشگاه  اعتصامی،  پروین  های  ایستگاه  نفوذ 

واسطه خطوط  به  آلود گی صوتی  افزایش  آثار  شامل  اند،  د اشته 

روزمینی )زیست محیطی(، ایجاد تصور رفاه و سعاد ت د ر ذهن 

شهروند ان و همچنین افزایش نشاط و بازد ه بیشتر افراد به علت 

 ... و  ترافیك  از  د وری  ایمنی،  آرامش،  نظم،  کمتر،  وقت  صرف 

و  شهر  بند ی(  )استخوان  کالبد ی  ساختار  تقویت  )اجتماعی(، 

های شهری  زمین  ذخیره  امکان  و  زیرزمین  د ر سطح  قرارگیری 

)کالبد ی – عملکرد ی( است. آثاری که د ر نمونه های مورد مطالعه 

د ید ه نشد ه است و د ر عین حال نسبت به آثار د یگر مهم تر است 

شامل کاهش ترافیك د ر مسیرهای موازی با حمل و نقل ریلی، 

مالکیت  کاهش  و  ای  حاشیه  پارکینگ  و  محلی  ترافیك  افزایش 

شکل 5 تعیین ایستگاه برتر از نظر عینیت یافتن آثار احد اث قطارشهری

ارزیابی آثار احد اث سیستم ریلی د رون- شهری بر کیفیت محیط شهری
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و  انسجام  د ر  مثبت  تاثیر  محیطی(،  )زیست  شخصی  خود روی 

هویت محله ای به واسطه تعریف عنصر شاخص د ر آن و تاثیر 

منفی بر انسجام و هویت محله ای به د لیل حضور افراد بیگانه د ر 

محله )اجتماعی(، افزایش فعالیت ساختمانی، افزایش قیمت زمین 

و به تبع آن تغییر د ر نوع کاربری زمین، بهبود وضعیت اقتصاد ی 

واحد های تجاری و رشد اقتصاد ی مناطق د رگیر با افول اقتصاد ی 

)کالبد ی – عملکرد ی( است. می توان گفت آثاری که د ر مطالعه 

نمونه مورد ی عینیت ند اشته اند، نسبت به آثاری که عملکرد د اشته 

اند، از اهمیت بیشتری برخورد ار هستند.

پروین  طالقانی،  های  ایستگاه  د ر  و  مشهد  شهر  د ر  که  آثاری 

اعتصامی و نمایشگاه بررسی شد ه اند، با نتایج بعضی از تحقیقات 

ارزیابی  از  حاصل  نتایج  است.  شد ه  مقایسه  د اخلی  و  خارجی 

نیز  آثار  نتیجه ای مشابه و بعضی  آثار د ر شهر مشهد،  از  بعضی 

نتیجه ای متناقض با سایر تحقیقات د اخلی یا خارجی د اشته است. 

مقایسه نتایج تحقیق حاضر و تحقیقات د اخلی و خارجی د یگر د ر 

جد ول شماره 5 نشان د اد ه شد ه است. 

جد ول 5 مقایسه نتایج حاصل از تحقیق نمونه های مورد ی قطارشهری مشهد با تحقیقات مشابه د اخلی و خارجی

حانیه نورالهی، ناصر برکپور
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این نکته را باید مورد توجه قرار د اد که یکی از د الیل اصلی باال 

د ر شهرهای  د رون شهری  ریلی  تاثیرگذاری سیستم  میزان  بود ن 

مختلف، گذشت زمان زیاد از احد اث این سیستم است، بنابراین 

سیستم قطارشهری مشهد که تنها یك سال از احد اث آن می گذرد 

هنوز نتوانسته است تاثیرات مشهود ی را بر محیط شهری د اشته 

باشد. تکمیل سایر خطوط قطارشهری نیز می تواند عامل اساسی 

د یگری د ر افزایش میزان اثرگذاری این سیستم به شمار آید. 

تاثیرگذاری  مختلف  ابعاد  و  متنوع  آثار  بیان  تحقیق  این  هد ف 

سیستم ریلی د رون شهری بود تا از این طریق اهمیت این سیستم 

و تاثیراتی که می تواند بر کیفیت محیط شهری د اشته باشد، بارز 

بعد  یك  تنها  مشابه  تحقیقات  از  بسیاری  د ر  گرد د.  مشخص  و 

گرفته  قرار  ارزیابی  مورد  شهری  د رون  ریلی  سیستم  تاثیرات  از 

است، اما د ر این تحقیق به منظور ایجاد و د ستیابی به مجموعه ای 

کامل از تاثیرات احتمالی سیستم ریلی د رون شهری، تمامی وجوه 

تاثیرگذاری این سیستم مورد بررسی قرار گرفته است. چراکه د ر 

صورتی که از آثار این سیستم به خوبی آگاهی یافته شود، آنگاه می 

توان با طراحی و برنامه ریزی مناسب و منطقی، این آثار را عینیت 

بخشید و کیفیت محیط شهری را افزایش د اد. د ر نهایت بایستی 

چند ان  تاثیرات  مشهد  شهر  د ر  قطارشهری  احد اث  شاید  گفت 

بارزی د ر ابعاد مختلف کیفیت محیط شهری ند اشته است، اما نمی 

را  کشور  شهرهای  د ر  هایی  سیستم  چنین  احد اث  اهمیت  توان 

کمرنگ برشمرد. سیستم های حمل و نقل ریلی با توجه به مزایایی 

ابعاد  از نظر  توانند مشکالت موجود د ر شهرها را  که د ارند می 

... را تا حد ود  عملکرد ی، ترافیکی، زیست محیطی، اجتماعی و 

زیاد ی برطرف سازند و د ر صورت استفاد ه بهینه از آثار و ویژگی 

های مثبت آنها می توان مزایای احد اث چنین سیستم هایی را د ر 

شهرها افزایش د اد.

9. پی نوشتها 
1Light Rail Transit (LRT)  13Ric Van Poll 25 importance

2Analytic Hierarchy Process (AHP) 14Panter & Carmona

3Geographical Environment Bilbao 15

4Built Environment 16Minneapolis

5Jane Jacobs 17Minnesota
6South worth 18Kim

Kevin Lynch  7 19Oregon

8Violich 20Washington

9Ian Bentley 21Toronto

10Trancik, R 22San Diego

11Appleyard 23Los Angeles

12Francis Tibbalds preference 24
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