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سخن نخست 

پيرامون مسيرهای  توسعه  و  معابر  ، شبکه  باب شهرهای مطلوب  در  اخير گرایش های جدیدی  در سال های 
حمل ونقل شکل گرفته است .در بسياری از کالن شهرهای اروپایی و آمریکایی که دارای شبکه معابر وسيع اند و با 
افزایش جمعيت مواجه هستند ، حمل ونقل عمومی گزینه ای بسيار قابل اعتماد برای جابجایی روزمره در فضاهای 

سکونت ، اشتغال و تفرج  است .

و واحدهای  ، محالت  زنده سازی شهرها  باز  از  ترکيبی  از سيستم حمل ونقل عمومی  متأثر  توسعه   رویکرد 
همسایگی قابل پياده روی است ،  و بسيار در جهت حفظ اصول پایداری شهرها و خصوصًا نظام حمل ونقل شهری 

حرکت می کند ، بااین حال دستاوردهای آن فراتر از حمل ونقل عمومی است.

 ليکن فرصت ها و چالش های مستمر در حوزه های متأثر از حمل ونقل عمومی و تأثيری که در ساختار فضایی و 
کالبدی و بصری شهر به جا می گذارد ، در فقدان دانش طراحی شهری می تواند موجب اغتشاش در سيمای شهرها 

شود .

برای جلوگيری از این مشکل شهری ، نوشتار حاضر در پی آن است با استفاده از رویکرد »توسعه بر اساس 
در  راهنمای طراحی شهری  تدوین  به   Transit Oriented Development  )TOD( عمومی«  سيستم حمل ونقل 
سطح ميانی و خرد در هر یک از ساختارهای نظم شهری به عنوان سند راهنما برای مدیران ، برنامه ریزان و طراحان 
شهری بپردازد و ارتقای کيفيت زندگی شهری و طراحی شهری را در حوزه های متأثر از حمل ونقل عمومی مدنظر 

قرار دهد.

بابک نگاهداری

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران





چکیده 

در کالن شهر تهران در سال های اخير، شهر با رشد فزاینده ای در تصرف اتومبيل شخصی قرارگرفته  و گرایش 
مردم به استفاده از وسيله نقليه شخصی افزایش  یافته است. ليکن این وظيفه مدیران شهری ، کارشناسان و تصميم 
سازان است که شهرها و محالت را به گونه ای طراحی نمایند که استفاده از سيستم حمل ونقل عمومی چنان گزینه 
مطمئن و قابل اعتمادی باشد که شهروندان را به کمتر راندن اتومبيل های شخصی و استفاده از سيستم حمل ونقل 

همگانی تشویق نماید.

ارائه راهنمای طراحی شهری در حوزه های متأثر از کانون های حمل ونقل عمومی با رویکرد TOD در این زمينه 
بسيار مفيد خواهد بود.

چراکه از یکسو شهر تهران و همه کالن شهرها به الیه شهری مهمی تحت عنوان سيستم حمل ونقل عمومی 
از شهر آن چنان فرصت ها و قابليت های کالبدی ، بصری و عملکردی  نيازمند هستند و از سوی دیگر این الیه 
ارزشمندی با خود به همراه می آورد که بی توجهی به آن صدمات جبران ناپذیری به شکل و فرم شهر و نيز کارکرد 

درست شهرها و محالت ما خواهد  گذاشت .

نگارنده در این نوشتار سعی دارد با استفاده از مبانی نظری مرتبط، توسعه متأثر از حمل ونقل عمومی را توصيف  
نموده و تأثيرات متقابل  توسعه متأثر از سيستم  حمل ونقل عمومی  و طراحی شهری در سازمان فضایی، کالبدی، 
بصری، عملکردی و عرصه عمومی را بررسی نموده، و درنهایت با در نظر گرفتن هدف غایی طراحی شهری که 
ارتقای کيفيت زندگی شهری است ، به ارائه راهنمای طراحی شهری در حوزه های متأثر از حمل ونقل عمومی با 

رویکرد )TOD( در دو مقياس خرد و ميانی بپردازد.

واژگان کلیدی: سيستم حمل ونقل عمومی ، راهنمای طراحی شهری، نظم  فضایی ،کالبدی،بصری، عملکردی،عرصه 
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9 )TOD( راهنمای طراحی شهری در حوزه های متأثر از حمل ونقل عمومی در شهر تهران با رویکرد

1- ادبیات موضوع

1-1- مقدمه،بیان مسئله و ضرورت پژوهش

مباحث مربوط به حمل ونقل عمومی در  شهرها بيش از آنکه نور ایجاد کنند گرما ایجاد کرده اند. همه منافع 
اجتماعي و محيطي سرمایه گذاري در حمل ونقل عمومي بدون در نظر گرفتن این مسئله که حمل ونقل عمومي یک 

ابزار تخصصي در اختيار طراحي شهري و برنامه ریزي است، به سرابي تبدیل خواهد شد.

جذابيت  و  کيفيت  آمدن  پایين  بر  وابستگي  این  منفي  تأثيرات  زندگي شهري  بر  بزرگراه ها  و  اتومبيل  تسلط 
فضاهاي شهري و عرصه هاي عمومي حرکت براي ایجاد شهرها و توسعه هاي فشرده متأثر از حمل ونقل عمومي و 

تشویق کننده حرکت پياده اجتناب ناپذیر مي سازد.

زماني بود که توسعه شهري و حمل ونقل دو عضو اصلي در ساخت شهرها بودند به طوری که فرم منحصربه فرد 
کالن شهرها با مراکز شهري و حومه هاي متکي به اتومبيل تعریف مي گردید. جنگ جهاني دوم این تعادل را با 
پخشایش1 شهرها و نتيجه آن: زوال شهرها2 برهم زد. اکنون تعادل جدیدي بين کالن شهر و مراکز شهري آن در 
حال شکل گيری است. هزینه هاي زیر ساختارها، تأثيرات زیست محيطی، کيفيت پایين زندگي و محيط زندگي، در 

ترکيب با گوناگوني جمعيتي در حال ایجاد فرم مرکب براي شهرها است.

تردد  مسيرهاي  پيرامون  توسعه  و  معابر  مطلوب،  شهرهاي  باب  در  جدیدي  گرایش های  اخير  سال های  در 
شکل گرفته است. در بسياري از کالن شهرها که داراي شبکه معابر وسيع هستند مانند آتالنتا، بوستون، شيکاگو و 

سياتل که با افزایش جمعيت مواجه اند حمل ونقل عمومي یک گزینه قابل اعتماد براي جابجایي است.

در طول 10 سال گذشته تجربه توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي )TOD( خود را در جهت هماهنگ کردن این 
چالش ها با شرایط جدید، ارتقای داده است.

هدف اصلي توسعه بر اساس سيستم حمل ونقل عمومي )TOD( تشویق توسعه با کيفيت عالي، باز زنده سازي 
طراحي  ارتقای  حمل ونقل،  ایستگاه های  اطراف  مناطق 
محيط   هاي  تشویق  کاربري ها،  اختالط  تشویق  شهري، 
ایمن و جذاب براي حرکت پياده، ایجاد فضاهاي عمومي 
و  خيابان  منظر  عناصر  کردن  پيوند  هم  سرزنده،  و  امن 
طراحي شهري براي ایجاد مکاني داراي کيفيت بصري و 

محيطي متمایز است.

عمومي  حمل ونقل  سيستم  با  هم راستا  توسعه  ایده 

1- Sprawl
2- Urban decay

1993- TOD شکل 1- دیاگرام پیتر کلتروپ برای توصیف
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)TOD(1 که به طور خاص توسط پيتر کلتورپ2 در مباحث طراحي شهري مطرح گردید پاسخي به مسائل ناشي از 
وابستگي زندگي شهري به اتومبيل است. توسعه بر اساس سيستم حمل ونقل عمومي توسعه اي است که بر کاهش 
دارد. تأکيد  از سيستم حمل ونقل عمومي  و حمایت  استفاده  از طریق  پياده روي  قابليت  ارتقای  و  ترافيک  تراکم، 

)شکل1(

در ایران توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي را با نام مجتمع های ایستگاهي می شناسند .ليکن توجه به این نکته 
ضروری است که توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي توسعه ساختمان ایستگاه نيست بلکه بهره گيری از پتانسيل 
ایستگاه  از  پياده روی  قابل  شعاع  با  محدوده ای  در  سرزنده  و  فشرده  توسعه  ایجاد  جهت  در  عمومي  حمل ونقل 
حمل ونقل عمومي است. بااین حال اولين تالش هایی که درزمينه TOD در ایران صورت گرفته مربوط به فراخوان 
جلب سرمایه گذار طراحي و ساخت  کانون TOD با عنوان مجتمع ایستگاهي چندمنظوره حقاني  جنب ایستگاه 
متروي ميرداماد است که در آبان ماه 1386 از سوي  سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمي شهرداري تهران 
به نمایندگي از شرکت نوسازي عباس آباد )وابسته به شهرداري تهران( اعالم شد.این مجتمع در زميني به وسعت 
75340 مترمربع و با بهره گيری از  فرصت هم جواری با متروي ميرداماد و پتانسيل های عملکرد و فعاليت کانون 
تبادل سفر احداث می گردد.  پيش بينی زیربناي کل حدوداً  438000 مترمربع و شامل  کاربری های اداري، تجاري 

و خدماتي رفاهي به شرح زیر در32 طبقه ) 4 طبقه زیرزمين و 28 طبقه روي زمين ( است .

فضاي تجاري 74000 مترمربع - 

فضاي اداري 39000 مترمربع - 

فضاي اقامتي 13000 مترمربع - 

پارکينگ، انباري و تأسيسات 202000 مترمربع.- 

این مجموعه در صورت ترکيب  با عرصه های عمومي فعال و نفوذ عملکرد و فعاليت در سطحي وسيع تر از 
ساختمان مجتمع ایستگاهي ، و نيز ارتباط عملکردي با فضاهاي شهري پيرامون خواهد توانست به هسته اوليه 

توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي تبدیل گردد.

ليکن کليه تالش های انجام شده چنانچه با رویکرد حمل ونقل و ترافيک و نه با رویکرد طراحي شهري صورت 
بگيرد، تا رسيدن به مفهوم  توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي فاصله بسيار خواهد داشت.

1-2- ساختار تحقیق

به ساختار گزارش حاضر در مراحل مختلف  استناد  با  پژوهش حاضر، تحقيقی کاربردی است. روش تحقيق 
مبتنی بر بهره گيری از روش های کيفی و کمی )روش تحليل آميخته( و تحليل محتوای اسناد علمی مرتبط است.

1- Transit Oriented Development.
2- Peter calthorpe, founder of the congress for the new urbanism.
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کيفی،  روش  بر  مبتنی  تحقيق  روش  است،  نظری  مبانی  و  مفاهيم  بررسی  با  ارتباط  در  که  اول،  بخش  در 
شيوه تحليل محتوا و بهره مندی از روش های تحليل در روند پژوهش است. بخشی از محصول پژوهش بر مبنای 

تحليل های انجام شده ناشی از برهم کنش دو حيطه  مفهوم TOD  و مقوله طراحی شهری خواهد بود.

این نوشتار دارای 10 فصل است که در ابتدا با مرور کتب و پيشگامان ایده توسعه متأثر از حمل ونقل عمومی 
به تعاریف نظریه پردازان این رشته می پردازد. سپس  به تأثيرات TOD  رشد و توسعه شهر در هریک از نظام های 
ادراکی- فضایی، کالبدی و بصری  پرداخته خواهد شد . و در بخش آخر در راستای اهداف عام طراحی شهری ، 
راهنمای طراحی شهری معطوف به موضوع  در دو سطح ميانی و خرد برای هریک از الیه های فرم شهری ارائه 

می گردد.

 این نوشتار در پي آن نيست اصول و راهنمای طراحي معطوف به توسعه هم راستا با سيستم حمل ونقل عمومي 
را محدود به مکاني خاص نماید. بلکه با استناد به اهداف عام  1 طراحي شهري، راهنمای طراحي معطوف به موضوع 

ارائه مي دهد.

2- مبانی نظری 

2-1- مفهوم توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي

ایده اصلي توسعه متأثر از سيستم حمل ونقل عمومي تشویق مردم به کمتر راندن اتومبيل  با کارا و راحت نمودن 
استفاده از حمل ونقل همگاني، پياده روی و دوچرخه سواري است. براي ایجاد چنين جایگزیني باید توسعه هاي جذاب 
با کاربری های مختلط و عرصه هاي عمومي سرزنده در پيرامون ایستگاه حمل ونقل عمومي و متصل به شبکه معابر 

سواره ،  پياده و دوچرخه شکل بگيرد.

توسعه بر اساس حمل ونقل عمومي نوعي توسعه برنامه ریزی  شده است  که توسط حمل ونقل عمومي  تغذیه 
هم  کنار  در  عمومي  حمل ونقل  سيستم  از  تغذیه  و  کاربری ها  اختالط  زیاد،  تا  متوسط  جمعيتي  تراکم  مي گردد. 
مزایاي  داشت.  اتومبيل شخصي خواهند  به  احتياج کمتري  آن ها  در  مردم  ایجاد مي کنند که  محيط هاي شهري 
حاصل از توسعه هم راستا با سيستم حمل ونقل عمومي بسيار هستند: کاهش وابستگي به اتومبيل شخصي، بهبود 

وضعيت هوا، کاهش پخشایش شهری، و ارتقای کيفيت محيط. 2

هنک دیتمارTOD« 3 را یک کانسپت توسعه و طراحي مي داند که بسيار درباره آن بحث شده و کمتر به صورت 
کامل تحقق یافته است.« دليل این امر آن است که بسياري از TODها فقط  در اضافه  کردن خانه هاي ميان افزا یا 
جدید و یا توسعه هاي تجاري بدون افزایش ترافيک، تأثيرگذار بوده اند و توسعه به مفهوم گسترده آن رخ نداده است.

1- General objectives. 
2- Course connecting transportation and urban form, Instructor: lise schweitzer
3- Hank Dittmar.
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واقعيت آن است که برنامه ریزي، طراحي و تحقق پذیري TOD دشوار است. همان طور که راندال کرین1 اشاره 
نوع سفر،  انتخاب  برای  ترکيب شده اند. تصميم گيری  باهم  نوع مسکن  انتخاب  مي کند: سفرهاي شخصي و حق 
کاماًل وابسته به محل زندگی  و اشتغال و فراغت شخص می باشد. و  عالوه بر ارزش ها و اولویت های شخص 
تصميم گيرنده به اجزاي محيط مصنوع و به عبارت دیگر فرم شهري نيز وابسته است:  یعنی پياده راه ها، خيابان ها، 

مسيرهاي اتوبوس، خطوط و تراموا، راه های آزاد و منظر خيابان.

از ایستگاه  با کاربری های مختلط و فشرده که در فاصله قابل پياده روي  ایده کلي محيط های دوستدار پياده 
حمل ونقل عمومي قرار بگيرد مي تواند معاني مختلفي براي مردمي که در شهرهاي مختلف زندگي مي کنند داشته 
باشد. همچنين این تعریف مي تواند بر اساس اهداف کالن تعریف شده براي هر منطقه متفاوت باشد. بعضي تعاریف 
TOD را محيط های شهري با کيفيت عالي که نيو اوربانيست ها در جستجوي آن بودند معرفي مي کنند درحالی که 

بعضي تعاریف دیگر TOD را به سادگی هر نوع توسعه اي مي داند که بتواند از مزایاي نزدیکي به ایستگاه حمل ونقل 
عمومي برخوردار شود. 

از  »شبکه اي  ایجاد  را   TOD هر  نهایي  هدف  حمل ونقل2  جدید  شهرهاي  کتاب  در  پونيچا  و  دیتمار  هنک 
واحدهاي همسایگي«3 که در آن طيف گسترده اي از مردم در محيط های وابسته به حمل ونقل عمومي و در مقياس 

پياده خوب طراحی شده کار، فعاليت و زندگي مي کنند، می دانند. 

کلتورپ، در کالن شهر آیندۀ آمریکایي، TOD را به عنوان اجتماعي با اختالط کاربری ها )Mixed - use( در 
محدوده اي با فاصله پياده متوسط 400 تا 600 متر )یا 
و  همگاني  حمل ونقل  ایستگاه  از  زماني(  دقيقه   10
 TOD مي کند.  تعریف  مرکزي  تجاري  محدودۀ 
کاربري هاي مسکوني، خرده فروشی، اداري، فضاهاي باز 
و عرصه های عمومي را در محيط قابل پياده روي ترکيب 
تا شهروندان  به وجود مي آورد  را  امکان  این  و  مي کند 
بتوانند توسط حمل ونقل عمومي، دوچرخه و پياده جابجا 

شوند. )شکل2(

1- Randall Crane.
2- New Transit Town ,Best practices in Transit Oriented Development, 2004 
3- Network of great neighborhoods.

TOD شکل 2- دیاگرام پیتر کلتروپ برای توصیف
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جدول شماره 1- دیدگاه نظریه پردازان مختلف درباره TOD - منبع : نگارنده

دیدگاه درباره TODنظریه پرداز

پيتر کلتورپ
)Peter Calthorpe(

TOD اجتماعي با عملکرد ترکيبي )mixed use( در محدوده اي با فاصله 10 دقيقه پياده روی از ایستگاه 
حمل ونقل همگاني و محدوده تجاري مرکزي است.

برنيک و سرورو
)Cervero( & )Bernick(

تراکم 15 واحد مسکوني در هر جریب با ترکيبي از خانه های تک فاميلي، دوبلکس و تریبلکس - افزایش 
تراکم خانه سازي نزدیک ایستگاه های حمل ونقل عمومي براي شهري کردن مکان ها و افزایش نياز به 

حمل ونقل عمومي

سرورو
)Cervero(

- غالبًا Transit village تفاوتي با TOD ندارد. ایده یک اجتماع حقيقي که بر ایستگاه حمل ونقل عمومي 
مرکزیت یافته است.

 .TOD توصيه و تشویق مکانيزم هاي مالي براي توسعه -

نيلز و نلسون
)Nilse(-)Nelson(

ليستي  از عواملي که منجر به TOD موفقيت آميز در محدوده ایستگاهي و سطوح محلي مي  گردد ارائه 
مي دهند:

عوامل موفقيت در سطح محدوده ایستگاه: شامل الگوهاي خوانایي خيابان، تطابق و سازش پياده و فاصله 
پياده روي راحت، تراکم خانه سازي، تراکم شغلي و تجاري.

عوامل موفقيت TOD در سطح منطقه اي و شهري: همه عوامل تأثيرگذار در سطح محدوده ایستگاه 
به عالوه کيفيت حمل ونقل، تکنولوژي حمل ونقل معيارهاي مکان یابي خرده فروشي ها، ساختار بازار 

منطقه اي- رفتار سفر، انعطاف پذیري زون بندی ها و اولویت  گونه هاي خانه سازي

از معدود محققاني هستند که بر تأثير نيروها و ارتباطات در مقياس کالن یا منطقه اي بر هر TOD نلسون و کلتورپ و فولتن
تأکيددارند.

آتلر و بلزر
Autler & Belzer

TOD برعکس سایر اشکال توسعه مي بایست یک عملکرد دوگانه انجام دهد - ازیک طرف همانند 
نقطه اي درون یک سيستم ناحيه اي یا کالن شهری و از دیگر سو یک مکان خوب مستقل باشد.

نيومن و کن وورثي
)Newman( & )Kanworthy(

TOD پتانسيل باالیي براي کاهش استفاده از اتومبيل، افزایش مسافران حمل ونقل عمومي و ایجاد حس 
)Sense of community( .اجتماع دارد

بارنت، کامپين و جوليانو
)Boarnet( & )Compin Giuliano(

کمتر معتقدند که استفاده هاي ترکيبي از زمين در مجاورت ایستگاه های حمل ونقل پتانسيل این را دارد تا 
به صورت معني دار بر شکل توسعه، رفتار مسافرتي مردم و یا حالت انتخاب آن ها تأثيرگذار است.

رن و نيومن
)Renne( & )Newman(

Joint devel- )برنامه مشخصي براي بخش هاي عمومي و خصوصي در خالل سه مرحله توسعه متصل 
opment( یک TOD در نظر مي گيرند: برنامه ریزي، توسعه و ساخت. 

2-2- حمل ونقل عمومي در دوران پس از صنعتي شدن

پس از سال های 1960، فرم های جدید شهري ظهور نمودند که کاماًل با شهرهاي جدید صنعتي ازنظر فرم، 
الگوي کاربري زمين و جغرافياي اجتماعي تفاوت داشتند .

به دنبال تسریع رشد شهرنشينی در اثر انقالب صنعتي، و تغيير وسایل نقليه از اسب و گاري به وسایل حمل ونقل 
عمومي، نزدیکي محل کار و سکونت دیگر لزومي نداشت. درحالی که شهرهاي صنعتي تاکنون عمدتًا به صورت 
پرتراکم ساخته شده بودند، پس از سال های 1870 با توسعه سيستم خط آهن در حومه ها توسعه شهر به طرف حاشيه 
شروع شد. سال های اوليه 1900 شهرهاي بزرگ شاهد توسعه لوکوموتيوهاي موتوري، ترامواها، اتوبوس ها و مترو 

)در سال های قبل و بعد از جنگ جهاني اول( بودند.
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این توسعه ها موجب تمرکززدایي در کاربری های مسکوني شدند منطق زون بندي عملکردي که با توسعه شبکه 
حمل ونقل، و قيمت باالي زمين تحميل شده بود، و  باعث حذف کاربری های با قيمت پایين تر شده بود  منجر به  
کاهش غنا و سرزندگي مراکز شهري گشت و گرایش به بلوك های اداري بزرگ مقياس و عمومًا تک عملکردي و 

بازارهاي خرید که بخش عمده اي از زندگي و فعاليت خيابان ها را به درون خود کشيده بودند ، رو به تشدید رفت.

2-3- حمل ونقل عمومي در دوران حومه نشینی

انگيزه اصلي زندگي در حومه ها از یکسو دور شدن از کارخانه ها و آلودگي ،بيماری ها و جرم و جنایات بود و از 
سوي دیگر عالقه به زندگي بهتر در فضاي باز و سرسبز و شرایط اجتماعي بهتر بود . در سال های 1930 طبقه 
متوسط داراي حقوق ثابت ، به طور گسترده ای در بانک ها به صورت رهن پول قرض گرفتند. این مسئله باعث احتکار 

زمين شد و به همراه توسعه سيستم حمل ونقل منجر به توسعه حومه نشيني به صورت گسترده تر گشت.

در دوران پس از جنگ  جهاني دوم این گسترش با افزایش تعداد مالکين اتومبيل هاي شخصي ادامه پيدا کرد و 
باعث پخش شدن فعاليت های زندگي، کار، تجارت و تفریح که در گذشته متمرکز بودند شد.

تمرکززدایي سریع ویژگي اکثر شهرهاي غربي پس از جنگ جهاني دوم و پيش از آن در امریکا بود.

برهني )p. 21 / 1997( تفاوت این تمرکززدایي ها را این گونه تشریح می کند در  امریکاي شمالي ، ژاپن و استراليا 
اروپایي این مسئله به صورت  این پدیده به صورت حومه نشينی گسترده و پراکنده رخ داد. برعکس در کشورهاي 
حومه نشينی در شهرهاي بزرگ و گسترش شهرها و دهکده هاي کوچک تر که بخشي از آن نتيجه تحميل کمربند 

سبز در اطراف شهرهاي بزرگ بود ، نمایان شد.

عامل اصلي که این الگوي رشد را تقویت کرد اتومبيل بوده است. شهرنشينان ساکن Market Place  اتومبيل 
را اکسير زندگي شهري مي دانند که اقامت، کار و خرید را مستقل از مراکز و کریدورهاي راه آهن مسير مي سازد. 

شهرهاي لبه اي فراتر از شهرهاي دروني از اختالط کاربری ها، مقررات زونينگ و نرخ باالي ماليات ساختار 
مي یابند: این شهرها ترس از جنایت را با خصوصی سازی فضا و آرزوي راحتي و آسایش از طریق تأمين دسترسي 
با اتومبيل و بومي کردن فضا ظاهر مي کنند )شوارزر Schwarzer / 2000(. از زمانی که اتومبيل  شهرها را قادر به 
پخش کردن فعاليت ها نمود، اتومبيل به یک ضرورت در جامعه تبدیل شد و محيط پيرامون ما هر چه بيشتر وابسته 
به آن گردید. )Kunstler, 1994, Kay, 1997, Duanyetal, 2000(. در چنين محيط هایي فرم شهري و گزینه هاي 

حمل ونقل محدود به انتخاب اتومبيل و پيوند آن با مسائل اقتصادي، محيطي و اجتماعي خواهد بود.
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2-4- توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي به عنوان ابزار نوزایي شهري1

در 1998 کارگروه ویژه ای2 در لندن با مشارکت گروه های مختلف، معمار،  طراح و برنامه ریز و به سرپرستي 
ریچارد راجرز3 براي ارزیابي شهرها و تشخيص اینکه چرا مراکز شهرها روزبه روز دچار فرسودگي و مهاجر فرستی 
بيشتر می شوند شکل گرفت که نتایج حاصل از ارزیابي در قالب تدوین چشم انداز بهينه براي شهرهاي انگلستان 

بدین صورت ارائه گردید:

شهرهاي آینده شهرهایي خوب طراحی شده، فشرده و متصل هستند که طيف وسيعي از کاربری ها را پشتيباني 
می کنند، محيط های شهري پایداری  که به خوبی با حمل ونقل عمومي تغذیه می شود. و مردم در آن زندگي، کار و 

تفریح می کنند.

کارگروه ویژه طراحي شهري پنج پيشنهاد عمده در باب کيفيت شهرها داشت:

پایداري شهرها - 

کارا ساختن شهرها و شهرك ها - 

حداکثر بهره وری و عدم اتالف منابع شهري- 

جلب سرمایه گذاری - 

پایدار ساختن نوزایي شهري - 

در این ميان توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي ارتباط تنگاتنگي با اهداف نوزایي شهري دارد. به راین اساس 
اهداف این جنبش مسيرهاي ارتباطي باید طوري طراحي شوند که اولویت حرکت با پياده، دوچرخه و حمل ونقل 
همگاني باشد. مسيرها به صورت شبکه بدون وقفه و سریع باشد که سيستم حمل ونقل همگاني کارآمد در آن بتواند 
مراکز شهري را به هم متصل کند و پيرامون کانون های تبادل سفر توسعه دهد. تراکم برنامه ریزی شده پيرامون این 
کانون ها قابليت دسترسي فراوان هستند، بيشتر خواهد بود و اختالط کاربری ها دسترسي آسان پياده به فروشگاه ها 

و مراکز خدماتي را ارتقاء می دهد.

2-5- ایستگاه های درون شهری و برون شهری

کلتورپ )1993( بر اساس نوع و کارکردي که از توسعه متأثر از سيستم حمل ونقل عمومي انتظار مي رود، و بر 
اساس ميزان تأثيرات توسعه در حوزه پيراموني، دو نوع  کليTOD تعریف کرده است:

TOD شهري یا فرا شهری4  -

1- Urban renaissance.
2- Urban task force.
3- Richard Rogers.
4- Urban TOD
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TOD واحد همسایگي یا محلی1. -

TOD شهري در پي ایجاد مراکز اشتغال است که بتواند به عنوان مراکز خودبسنده متحد سرویس رسانی کند. 

این TODها غالبًا با تأثير گسترده پيرامون ایستگاه های 
و  داراي عرصه های سکونت  و  متروپوليتن شکل گرفته 
شناخت  تأثيرات،  وسيع  دامنه  به سبب  هستند.  اشتغال 
تغييرات  قابليت  امکان  بررسي  و  هویت مند2  حوزه های 
ساختاري در مورفولوژي توسعه های پيرامون ایستگاه از 

اهميت ویژه ای برخوردار است .

TOD واحد همسایگي کارکرد غالب مسکوني دارد و 

داراي خدمات جنبي روزانه و تأثيرات محدودي در حوزه 
پيراموني خود است.)شکل3(

 TOD قبل از تصميم گيري براي مقياس توسعه الزم است آناليز کلي درباره »حدود رشد شهر«3 و منطقه اي که
قرار است در آن شکل بگيرد انجام شود. در این مرحله از آناليز باید از منظر ساختار فضایي موجود شهر یا کالن شهر 

و الگوهاي تقاضاي سفر جاري درباره نقش TOD تصميم گيري شود.

TODهاي واحد همسایگي کوچک مقياس، نقش مهمي در استحکام ترکيب کاربري اراضي، حمل ونقل همگاني 

و اراضي توسعه یافته دارند، درحالی که TODهاي شهري در شکل دهي به فرم کلي و ساختار فضایي شهر تأثيرگذارند.

مراکز  و  کریدورها  امتداد  در  و  قطار سبک  و  اتوبوس  کليدي  تبادل خطوط  در محل  غالبًا  اصلي  TODهاي 

فعاليتي شکل مي گيرند.اتوبوس هاي محلي از مناطق مسکوني حومه هاي شهري به TODهاي اصلي و سرویس 
اتوبوس رانی و قطار سریع متصل مي گردند.

نکته کليدي در این دسته بندی این است که به TOD به عنوان شکلي از توسعه فشرده که در مناطق مختلف 
باهم تفاوت دارند، نگریسته شده  اراضي و سطح خدمات رسانی سيستم حمل ونقل عمومي  ازنظر تراکم، کاربري 

است.

TOD 2-6- نقاط قوت و ضعف  ایده

ترویج دهندگان توسعه هم راستا با سيستم حمل ونقل عمومي معتقدند که این نوع توسعه با کنترل پخشایش 
پایداري شهرها کمک مي کند. )برنيک و سرورو،  به  افزا  از طریق توسعه ميان  ایجاد شهرهاي فشرده  شهري و 

1996 - گيلبرت و گين 2001(. 

1- Neighbourhood TOD
2- Character Area
3- Urban growth boundries

شکل 3: نمونه TOD واحد همسایگی
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TOD با کاهش فراوان وابستگي به اتومبيل نقش مهمي در حفاظت انرژي، ارتقای کيفيت هوا و کاهش گازهاي 

گلخانه اي دارد. )نيومن و کن وورثي، 1999(.

TODها مي توانند از طریق تأثيرات ناشي از تراکم باالي مسکوني و افزایش استفاده کنندگان، منجر به کارایی 

بيشتر خطوط ریلي و شبکه اتوبوس رانی شهرها شوند. همچنين باعث ترویج ایجاد محالت قابل پياده روي جذاب 
و داراي فضاهاي شهري با کيفيتي که سرزندگي شهرها را ارتقاء بخشند مي گردند. )برنيک و سرورو، 1996-کتز، 

 1)1994

توسعه هم راستا با سيستم حمل ونقل عمومي را مي توان از منظر اجتماعي نيز نگاه کرد. TOD فرصت تنوع 
خانه سازي براي طيف وسيعي از افراد با درآمدهاي متفاوت و سالیق متفاوت را در برمی گيرد. )دیتمار و اوهالند، 

2004- کلتورپ و فالتون، 2001(2.

توسعه هاي متأثر از حمل ونقل عمومي که نزدیک گروه های جمعيتي مانند دانشجویان دانشگاه و متخصصين 
جوان شکل مي گيرند از موقعيت خوبي براي رشد بازار برخوردار هستند. با رشد ساختاري اقتصاد در سال های اخير 
و رشد فراوان اشتغال در بخش خدماتي، TODها مکان های خوبي براي اشتغال در بخش خدماتي خواهند بود. 

)کافمن و موریس، 1955(3

تحقيقي در دپارتمان حمل ونقل کاليفرنيا، منافع TOD را این گونه جمع بندي مي کند: 

فراهم آوردن گزینه هاي مختلف  حمل ونقل عمومی- 

افزایش امنيت عمومي - 

افزایش مسافران حمل ونقل عمومي - 

کاهش ميزان مسافتي که وسایل نقليه طي مي کنند - 

افزایش درآمد خانوارها - 

کاهش آلودگي هوا و مصرف انرژي - 

کمک به حفظ زمين هاي ذخيره و فضاهاي باز - 

ایفاي نقش در توسعه اقتصادي - 

کاهش هزینه هاي تأسيسات زیربنایي - 

و ایجاد خانه هایی قابل استطاعت براي طيف وسيعي از مردم- 

ایده توسعه بر اساس سيستم حمل ونقل عمومي خالي از ضعف نيست. اول اینکه،  با ترجيحات و ادراك مردم 

1- Katz, 1994. 
2- Dittmar and ohland, 2004-Calthorpe and Fulton, 2001.
3- Kaufman and Morris, 1995.
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و مسکن تک  تراکم  اتومبيل، سکونتگاه های کم  درباره  مردم  دارد. سالیق  و حمل ونقل سروکار  درباره سکونت 
خانواده ای باعث می شود تحقق پذیری ایده TOD درزمينه جهان واقعي ، و به عنوان مثال درجایی که رؤیای بزرگ 

شهروندان استراليا هنوز داشتن خانه ای در وسط زمين یک هکتاري است با دشواری هایی مواجه گردد.

از طرفي نگرانی هایی درباره افزایش تراکم در توسعه پایدار هم راستا با حمل ونقل عمومي وجود دارد. به عنوان مثال 
در کوئينزلند شرقي توسعه هم راستا با سيستم حمل ونقل عمومي منجر به افزایش تداخل، آلودگي صوتي، ازدحام و 
کاهش خلوت شهروندان شد. این نگرانی ها با در نظر گرفتن ارتباط مستقيم بين باال رفتن تراکم و باال رفتن نسبت 

وقوع جرم، شدیدتر می شوند.

از دیگر سو ادراك عمومي بر این است که مناطق مسکوني در امتداد خطوط راه آهن مناطق کم درآمدي هستند. 
و بسياري مالکان از به زیر توسعه رفتن اراضی شان در قالب توسعه متأثر از 
حمل ونقل عمومي و تردد وسيله نقليه عمومي در جوار محالت مسکوني 
آرام نگران هستند که به دليل عدم شناخت از مزایاي این گونه توسعه بروز 
می نماید. اگرچه توسعه خطوط حمل ونقل عمومي و توسعه متأثر از آن در 
طول مسيري که کمترین معارض را دارد آسان مي باشد، ولي مانع از ایجاد 

با مراکز فعاليت موجود مي گردد و درنتيجه احتمال توسعه معنادار در مجاورت حمل ونقل عمومي کاهش  ارتباط 
مي دهد.

از دیگر  معایب توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي باید به افزایش تراکم جمعيتي و فعاليتي پيرامون کانون های 
تبادل سفر عليرغم ميل ساکنان توسعه موجود اشاره کرد.

شهروندان غالبًا با گونه های جدید توسعه در اجتماع خود مخالفت می کنند چون از اینکه ارزش امالك پایين 
بياید ، حجم ترافيک افزایش یابد و یا شکل جامعه آن ها عوض شود می ترسند. این شهروندان کساني هستند که از 

شرایط موجود راضی اند و از اینکه پروژه های TOD  این شرایط را بر هم بزند نگران هستند.

دارد. در جوامع  قرار  پياده  تقویت محيط های  پياده روها و هدف  با حمل ونقل عمومي،  توسعه همسو  در قلب 
اروپایي موفِق همسو با حمل ونقل عمومي ، نسبت سفرهایي که پياده صورت می گيرد مساوي یا بيشتر از سفرهاي 
سواره است چراکه شبکه حمل ونقل عمومي از شبکه پياده راه ها پشتيباني می کند. طراحي شهري معطوف به پياده 
و  فعاليت ها  البته درصورتی که کيفيت  دارد،  ناوگان حمل ونقل گرایش  با  افزایش سهم سفرهاي  به سمت  راه ها، 

عملکردهاي جداره پياده راه ها و کيفيت سيستم حمل ونقل عمومي به قدر کفایت خوب باشند.

در کل آنچه به عنوان معایب برشمرده شد ، خاص این گونه از توسعه نيست و در هر توسعه جدید احتمال وقوع 
آن هست. به سادگی می توان با جلسات محلي شوراي شهر و شهرداری ها به تشریح فواید اجتماعي ، اقتصادي، 
محيطي توسعه متأثر از کانون های تبادل سفر پرداخت و رضایت و مشارکت همه گروه های ذي نفع و ذی نفوذ را 

کسب کرد.
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2-7- تجارب جهانی

2-7-1- سند راهنماي توسعه متأثر از سیستم حمل ونقل عمومي، خطوط پرسرعت خلیج سانفرانسیسکو

BART’S Transit Oriented Development Guidelines

منطقه حمل ونقل همگاني خطوط پرسرعت خليج سانفرانسيسکو BART(1( ، شامل 104 مایل شبکه حمل ونقل 
همگاني و 43 ایستگاه است که به چهار شهر سانفرانسيسکو، آالمدا، کانتراکاستا و سن ماتئو خدمات رسانی می کند 
و یکي از کامل ترین سيستم های حمل ونقل همگاني در آمریکاست. BART مراکز شهري، واحدهاي همسایگي و 
اجتماعات حومه ای را به هم متصل می کند، همچنين این سيستم به عنوان بخشي از شبکه حمل ونقل همگاني خليج 

و پيرامون آن، به سایر سيستم های حمل ونقل همگاني متصل است.) شکل1-3(

این سند اولویت های توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي در پيرامون ایستگاه های BART را روشن می کند و 
ترویج مناطق  راهنما  این  نهایي  ارائه می دهد. هدف  توسعه  فرایند  و  برنامه ریزی  به  به منظور کمک  توصيه هایی 

ایستگاهي سرزنده و فعال است که هم اجتماعات پيرامون ایستگاه ها و هم کاربران BART از آن منتفع گردند. 

خليج سانفرانسيسکو شرایط مناسبي براي توسعه متأثر از سيستم حمل ونقل همگاني دارد. : لند اسکيپ زیبا، 
توسط  که  توسعه  کریدورهاي  وجود  و  باز،  فضاهاي 

سيستم حمل ونقل همگاني تغذیه می گردند.

هر ایستگاه BART دروازه ورود به یکي از واحدهاي 
بسياري  و  است  پيرامون  شهري  مراکز  و  همسایگي 
 BART توسعه های مختلط و فشرده اطراف ایستگاه های

شکل گرفته اند.

 BART راهنماي توسعه بر اساس حمل ونقل عمومی
در پي کمک به برنامه ریزان و توسعه دهندگان اطراف 
موقعيت  به  سند  این  در  است.   BART ایستگاه های 
سانفرانسيسکو،  خليج  منطقه  منحصربه فرد  جغرافيایي 
شبکه حمل ونقل عمومي و محالت و اجتماعات پيرامون 

خليج سانفراسينسکو و ارتباط آن ها در غالب توسعه متأثر از سيستم حمل ونقل عمومی )TOD( توجه خاص مبذول 
شده است.

1- The San Francisco Bay Area Rapid Transit District.

شکل 1-3
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ساختار سند به شکل زیر می باشد:

عنوان سند: راهنماي توسعه متأثر از سيستم حمل ونقل عمومي خطوط پرسرعت خليج سانفرانسيسکو 

مباني نظري: حمل ونقل سبز - پایداري شهري - محيط های سرزنده 

اهداف طراحي بر اساس سند فرادست: 

- افزایش پایداري محيطي، اقتصادي 
 BART ارتقای  کيفيت زندگي اطراف ایستگاه های -

- کاهش وابستگي به اتومبيل، دسترسي آسان به حمل ونقل عمومي
- توسعه طرح های محلي و افزایش پروژه های توسعه ترانزیتي 

راهبردهاي طراحي: 

 BART غنی سازی اراضي -
- توسعه بر مبناي مدل تقسيم خطي و کریدوري، و نه مدل ایستگاهي 

- ارزیابي امکانات دسترسي شامل عابران پياده و پارك کنندگان به عنوان دارایی های آژانس های حمل ونقل 
عمومي 

2-7-2- سند توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي شهر کالگري کانادا

Transit oriented Development Best practices Handbook

شوراي شهر گالگري از سال 2002 تا 2004 توسعه موزون 
را به عنوان اولویت اول برنامه ریزی و طراحي شهري موردمطالعه 
اطراف خطوط  توسعه  برنامه  این  در  است.  داده  قرار  بررسي  و 
قطار سبک کالگري تحت عنوان سند توسعه متأثر از حمل ونقل 
گرفته  قرار  موردتوجه  موزون  توسعه  اهداف  جهت  در  عمومي 

است.

عمومي  حمل ونقل  از  متأثر  توسعه  سند  تصویب  تاریخ  تا 
کالگري )ژانویه 2004( ، شهر کالگري 628 ميليون دالر هزینه 

صرف زیر ساختارهاي خطوط ترانزیت قطار سبک کرده که 32/7 کيلومتر خط آهن را دربرمي گيرد و شامل 23 
ایستگاه و 111 سکو در مرکز شهر است. در سال 2002 سيستم حمل ونقل عمومي کالگري 31 ميليون مسافر از 
طریق خطوط قطارهاي سبک جابجا کرده و باالترین حجم جابجایي در خطوط قطار سبک آمریکاي شمالي را 
داراست. با این حجم عظيم سرمایه گذاری TOD یک عامل مهم در رشد آینده گالگري و استراتژی های مدیریت 

ترافيک خواهد بود. )شکل3-3(

شکل 3-3
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از این سند به عنوان Best practice نام برده شده ولي در زمره اسناد سياست گزاری شهر قرار نمی گيرد: بلکه 
به عنوان منبع اطالعاتي براي آگاهي شوراي شهر، توسعه دهندگان، 
عمل  شهروندان  و  شهري  طراحان  ریزان،  برنامه  سازندگان، 
و  مزایا  ویژگی ها،    ،  TOD معرفي  سند  این  از  هدف  می کند. 
براي  گراندي  بک  سند  و  می باشد  کالگري  در  آن  چالش های 
طراحي  اراضي  کاربري  که  است  کالگري1  شهر  سياست های 
را   2  LRT ایستگاه های  استراتژی های  و  تحقق پذیری  شهري، 

تعيين می کند. )شکل4-3(

سال  در  که  فرادست(  3)سند  کالگري  برنامه ریزی  سند  در 
1998 تصویب شد سياست های کليدي حامي TOD به این شکل عنوان شده اند: 

تشویق توسعه بخش های جدید تجاري - اداري که در مناطق حمایت کننده ترانزیت استقرار می یابند از طریق - 1
تغيير طبقه بندی کاربري اراضي، فراهم آوردن زیر ساختارهاي الزم و...

مراکز - 2 در  و  عمومي  تأسيسات حمل ونقل  نزدیک  جدید  خانه های  ایجاد  از طریق  کارا   کاربری های  ترویج 
Mixed use که حامي تحرك پياده و حمل ونقل همگاني باشند.

حمایت از کارایي و سرزندگي ایستگاه های حمل ونقل ریلي سبک با تشویق فعاالنه هر دو بخش دولتي و - 3
خصوصي و ترکيب کاملي از همه گروه های کاربري اراضي )مسکوني، تجاري، اداري( در سایت های توسعه. 

فرآیند طراحي سند در زیر ارائه شده است.

عنوان سند: توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي در کالگري 

مباني نظري: توسعه موزون - دهکده های حمل ونقل، توسعه متأثر از سيستم حمل ونقل عمومي 

اهداف طراحي:

- ارتقای گزینه های مختلف حمل ونقل همگاني و افزایش سهم استفاده از آن
- کاهش ایجاد وابستگي به اتومبيل و مصرف منابع طبيعي 

- ایجاد اتصاالت بهتر بين اشتغال و سکونت
- باز زنده سازي کریدورهاي تجاري و اجتماعات قدیمي 

- ایجاد فرصت های شکل گيری خانه های قابل استطاعت براي عموم 
- ایجاد واحدهاي همسایگي باهویت و قابل پياده روی 

1- City of Calgary Policies.
2- Light Rail Transit.
3- Calgary Plan.

شکل 4-3
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- ایجاد خيابان های فعال و ایستگاه های ایمن 
- ایجاد ارزش افزوده براي اراضي خالي و بالاستفاده 

اصول طراحي:

- توجه به قوانين کاربري اراضي 
- ترویج تراکم 

- ایجاد اتصاالت پياده راحت 
- طراحي شهري باکيفيت 

- ایجاد الگوهاي توسعه فشرده 
- مدیریت پارکينگ 
-مدیریت پارکينگ ها

3- انتظام کانون های ایستگاهی با عناصر سازمان فضایی ادراکی شهر

از  متأثر  توسعه  فضایي  عناصر  تطبيق  در  مهمي  نقش  آن ها  انتظام  و  ارتباط  و  فضایي  نظم  عناصر  شناخت 
پراکنش  و  فضایي  نظم  که  به گونه ای  دارد.  می گيرند،  قرار  آن  در  که  زمينه ای  و  ساختار  با  عمومي  حمل ونقل 
ایستگاه های TOD، ارتباط آن ها با محورهاي پياده، محورهاي Mixed -use، محورهاي عملکرد و فعاليت، پالزاها 
و پارك های پيرامون ایستگاه ها از یکسو و ارتباط با واحدهاي همسایگي، مراکز کار و اشتغال و فضاهاي شهري از 

سوي دیگر، ساختار فضایي توسعه متأثر از حمل ونقل همگاني را شکل می دهد.

3-1- ادراك و خوانایي

خوانایي ایستگاه های حمل ونقل عمومی مهم ترین موضوع تأثيرگذار در نظم فضایي- ادراکی شهر  و یک مسئله 
فضایي است که با تصویر ذهني شهروندان  آميخته شده است .

این سخن بدان معناست شهرونداني که در فضاهاي شهري، مراکز Mixed -use ، ایستگاه های تبادل سفر و 
فضاهاي باز و همگاني توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي ،زندگي، کار،  حرکت و فعاليت می کنند باید به آسانی بتوانند 
تشخيص دهند کجا هستند، چيدمان فضایي شهر چگونه است و براي مکان ها، تسهيالت و امکانات مختلفي که 
الزم دارند کجا بروند و مهم تر از همه ایستگاه حمل ونقل همگاني در ذهن آن ها به عنوان مرکز توسعه، قابل فهم 
باشد ، راه دسترسی به آن را بدانند و اگر از شهروندان درباره نزدیک ترین ایستگاه حمل ونقل عمومی سؤال شود 

برای آن ها قابل شناسایی باشد. 

3-2- لزوم خواناسازی کانون ایستگاه حمل ونقل عمومی

یکي از فواید اساسي خوانا بود کانون ایستگاهی در توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي  گرایش مردم به استفاده  
بيشتر از آن و درنتيجه کاهش وابستگي به اتومبيل شخصي است بنابراین در چنين محالت و اجتماعاتي سهولت 
حرکت پياده و نفوذپذیري پياده نسبت به سواره در اولویت است. البته حذف کامل اتومبيل شخصي نه امکان پذیر 
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است و نه مفيد. تفکيک کامل مسيرهاي پياده و سواره نيز باعث کم شدن سرزندگي و نفوذپذیري می گردد. بهترین 
راه  تبدیل مسيرهاي سواره به مسيرهاي حمل ونقل همگاني است.

شبکه محورهاي پياده که ایستگاه های حمل ونقل عمومي را به پارکينگ ها، مراکز فعاليتي، خرده فروشی ها و 
محالت متصل می کنند باید با شبکه محورهاي سواره که محل تردد اتوبوس های ریلي و اتوبوس های سبک است 
هم پيوندی و انتظام داشته باشند تا ساختاري خوانا در نظم فضایي توسعه متأثر از حمل ونقل ایجاد گردد. تداوم 
مسيرهاي حرکتي؛ عدم قطع و انفصال، و هدایت پياده و کاربر حمل ونقل همگاني از مقاصد پيرامون ایستگاه به 

کانون تبادل سفر و بالعکس، از دیگر عوامل هم پيوندی محورهاي سواره و پياده است. 

به عبارت دیگر در توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي مرز بين مسير سواره و پياده منفصل نيست بلکه حالت بهينه، 
حرکت مسالمت آميز هر دو در یک بستر است. براي ایجاد این نزدیکي باید از فعاليت های ترغيب کننده  حرکت 
پياده ، استقرار فعاليت های حامي پياده روی مانند خرده فروشی ها و اغذیه فروشی ها در جداره خيابان، ترکيب مسير 
با ميدان ها و پالزاهاي فعال شهري،  تغيير مصالح کف سازی و مبلمان شهري و هنرهاي عمومي، و از همه مهم تر 

سيستم حمل ونقل همگاني کارآمد استفاده کرد.

می رسانند.  پایان  به  و  شروع   پياده  افراد  به عنوان  را  خود  سفر  همگاني  حمل ونقل  سيستم  استفاده کنندگان 
شهروندان با اتوبوس، دوچرخه یا حتي وسيله نقليه خصوصي به مقصد می رسند ولي در هر یک از انواع این سفرها 

عنصر پياده روی و حمل ونقل عمومی وجود دارد.

 بنابراین ایجاد محيط های پياده که سفرهاي حمل ونقل همگاني را آسوده تر و لذت بخش تر کند یک اصل در 
موفقيت توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي است و از دیگر سو باعث خوانایی ایستگاه حمل ونقل عمومی و کانون 

TOD  در ذهن و ادراك شهروندان می گردد.

عمل  لنگرگاهي  نقاط  مانند  تثبيت شده اند  شهروندان  ذهن  در  ازآنجاکه  قدیمي  و  ماندگار  فعاليت های  وجود 
می کنند که باعث خوانایي هرچه بيشتر کانون هایی فعاليتي، ایستگاه ها و محورهاي Mixed -use و سهولت حرکت 

و تردد در آن ها می گردند.

3-3- دروازه های ورودي

نقاط رسيدن به شهر، فضاهاي شهري، واحدهاي همسایگي، مراکز شهري و اصواًل  شروع و پایان سفر در 
توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي به عنوان دروازه های ورودي باید ازنظر محل و ارتباط آن با بقيه فضاها به دقت 
موردتوجه قرار گيرد. ازاین رو نقش کانون های تبادل سفر به عنوان کانون های ورود و خروج و دروازه های ورودي  

بسيار شاخص است.

حمل ونقل  گره های  از  استفاده  با  مصنوع  فرم  به عنوان  همگاني  حمل ونقل  از  متأثر  توسعه  کالبدي  عناصر 
)ایستگاه های اتوبوس، ایستگاه های مترو، ایستگاه های قطار سبک و پارکينگ های اتومبيل( می توانند سيستم های 



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران24

حرکتي شفاف براي پياده ها و کاربران سيستم حمل ونقل همگاني حول مرکز شهر یا مرکز توسعه که با تأکيدات 
نشانه ای و ارتفاعي خوانا شده است، ایجاد کنند.

در ميان مسيرهاي سواره و پياده ای که به مرکز توسعه یا مقصد سفرهاي شاخص می رسند باید امکان تعریف 
نقطه شروع وجود داشته باشد. این نقطه ممکن است یک ميدان، فضاي شهري، پالزا یا یک مرکز مختلط عملکرد 
و فعاليت باشد. فرم ساختمان های مجاور، نشانه های به یادماندنی و سيماي زمين فضاهاي باز، ورود از یک محيط 

به محيط دیگر را شاخص خواهد کرد.

3-4- گره ها،  کانون ها و محورهاي عملکرد و فعالیت 

ساختار فضایي هر توسعه از حمل ونقل عمومي مشتمل بر کانون و شعاع های پيراموني آن است. ارتباط کانون 
به عبارت دیگر  می گردد.  برقرار  شهروندان  تحرك  و  حضور  با  شعاع  و 
ایستگاه های تبادل سفر و فضاهاي باز و فعاليتي مرتبط که مردم در آن ها 
نظم  فعاليت  و  عملکرد  کانون های  می کنند،  فعاليت  و  حرکت  مکث، 

فضایي هستند. )شکل4(

کاربران  و  پياده  مردم  رفت وآمد  و  فعاليت  که  مجهزي  محورهاي 
، کانون های عملکرد و  سيستم حمل ونقل همگاني در آن جاري است 
فعاليت هستند، و محورهاي مختلط )محورهاي Mixed -use( در نقش 

شعاع توسعه ظاهر می گردند.

ازنظر لينچ گره، مکان مکث کردن مردم قبل از ادامه دادن به راهشان 
می باشد، همين مکث کردن باعث می شود امکان برقراري ارتباط با دیگران به شدت افزایش یافته و فرد بتواند جزئيات 

کالبدي فضا را با دقت بيشتري درك کند. ازاین رو حضور تأکيدات نشانه ای در این مکان ها ضروري است.

کانون ها و محورهاي عملکرد و فعاليت حيات را در کل توسعه جاري می کنند، لذا هرگونه انسداد در جریان حرکت 
آن ها اعم از ادراکي یا کالبدي مخل حيات آن ها و در تناقض با اصل سرزندگي و پویایي توسعه های پيرامون ایستگاه است. 

این پویایي هم متوجه نحوه حرکت در طول محورهاست و هم معطوف به انواع تحرك های محيطي، کاربری ها، 
فعاليت ها و خرده فروشی هایی که در طول مسيرها وجود دارد، و احساسي فعال و پویا در شهروندان برمی انگيزد و 

به این ترتيب آن را از حالت جابجایي صرف خارج می سازد.1

متنوع ساختن عملکردهای اطراف مسير به نحوی که متناسب با نقش محور )واحد همسایگي، اشتغال،  تفرج( 
باشد جذب کننده گروه های متفاوتي از شهروندان خواهد شد که در راستاي یکي از اهداف شکل گيری TOD ها 

یعني ایجاد محيط هایی قابل استفاده براي همه گروه های سني و جنسي و درآمدي است. 

1- پاکزاد، جهانشاه، راهنماي طراحي فضاهاي شهري در ایران، 1384

شکل 4- وسعت شعاع های عملکرد و فعالیت در 
TOD کانون
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3-5- فضاهاي شهري

فضاهاي شهري بخشي از فضاهاي باز و عمومی شهرها هستند که به نوعی تبلور ماهيت زندگي جمعي می باشند.

دریک توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي فضاهاي شهري که در قالب شبکه ای هم پيوند با سایر اجزاء نظم 
شدن  جاري  و  نفوذ  براي  بستري  می گيرند،  قرار  فضایي 
عملکرد  و  فعاليت  نفوذ  و  گردش  حرکت،  انساني،  فعاليت های 
شهروندان و کاربران سيستم حمل ونقل عمومي در فضا فراهم 

خواهد گردید.)شکل5(

به عبارت دیگر فضاهاي شهري، حرکت و نفوذپذیري و نقش 
این فضاها در مرتبط نمودن جریان حرکت به کانون های تبادل 
،از موضوعات تأثيرگذار در خوانایي ساختار فضایي توسعه  سفر 
است. درنتيجه سایر عناصر نظم فضایي در کنار فضاهاي شهري 

باید بتوانند در عين تقویت جریان پياده و فعاليت به سمت کانون های حمل ونقل عمومي ارتباط مناسبي بين خود 
فضاهاي شهري ایجاد کرده و ساختاري خوانا ایجاد نمایند.

انتظام  بحث  در  ليکن  ویژگی هایی هستند  و  تعاریف  داراي  مستقل  به طور  فضاهاي شهري  که  است  روشن 
فضایي در بستر شهر و کل توسعه، از منظر ارتباطي که با دیگر اجزا  در ساختار توسعه و کانون های حمل ونقل 

همگاني دارند نگریسته می شوند.

4- سازمان کالبدي و جایگاه کانون های TOD در نظم کالبدی آینده شهر و تغییر در الگوی توزیع تراکم

فرم شهري  به عنوان مصداق نظم کالبدي از سوي نظریه پردازان بسياري محل توجه بوده است.در این ميان 
توسعه متأثر از حمل نقل عمومي تأثير عميقي بر انتظام کالبدي 

شهر دارد که به مؤلفه های آن می پردازیم. 

4-1- کاربري اراضي

بر  در  کاربري ها  از  ترکيبي  با  اساسًا  فعال  خيابان های 
خرید  و  مسکن  انتخاب  امکان  مکان،  آیي  کار  شده اند.  گرفته 
نزدیک  مناطق  در  مختلط  اراضي  کاربري  به  وابسته  نتایج  از 
به ایستگاه های حمل ونقل عمومی  است. همه TODها داراي 
مناسب  اختالط  است  الزم  اما  نيستند  یکسان  اراضي  کاربري 
و  تراکم  جابجایي،  ميزان جمعيت،  به  توجه  با  منطقه  براي هر 

فعاليت هاي موردنياز تعيين گردد.)شکل6(

شکل 5- هویت و سرزندگی در فضاهای شهری

شکل 6- کنترل کاربری اراضی پیرامون ایستگاه های حمل ونقل 
عمومی
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فعاليت هاي مرتبط با هر کاربري باید در طبقات خاصي اعم از طبقات باالتر یا پایين تر ساختمان. به عنوان مثال 
خرده فروشی ها در طبقه همکف و مسکوني و اداری در طبقات باالتر ساختمان خيابان هاي اصلي و مناطق قابل 

پياده روي قرار بگيرند. کاربري هایي که فعاليت هاي پياده را تشویق نمي کنند نباید در طبقه همکف قرار بگيرند.

حتي در مناطقي که در حال حاضر تقاضا براي ایجاد خرده فروشی های بيشتر وجود ندارد الزم است فضاي کافي 
براي تبدیل به خرده فروشی در طبقه همکف در نظر گرفته شود. این امر فرصت تغيير و رشد را در آینده که بسيار 

سریع در مراکز TOD اتفاق می افتد، فراهم مي کند.

4-2- تراکم مسکوني

از وسایل حمل ونقل عمومي و  استفاده  افزایش ميزان  به  تراکم مسکوني منجر  افزایش  مطالعات نشان داده 
تراکم  بين  که  حال  درهمان  داده  نشان  تحقيقات  دیگر  می گردد.از سوی  تک سرنشين  ماشين های  تردد  کاهش 
مسکوني و استفاده از سيستم حمل ونقل همگاني ارتباط دوجانبه وجود دارد،رابطه ی دیگري نيز با عوامل جمعيتي 

و اقتصادی اجتماعي برقراراست.

.مطالعات رابرت سرورو درباره توسعه متمرکز بر حمل ونقل ریلي در کاليفرنيا نشان داده مجاورت با حمل ونقل 
عمومي، و منطقه پرتراکم دو عامل پيش بينی کننده ميزان استفاده شهروندان از حمل ونقل همگاني است.سرورو 
نتيجه گيری می کند  ساکنين مناطق حمل ونقل ریلي 5مرتبه بيش از ساکنين دیگر با وسایل حمل ونقل همگاني 

سفرمي کنند.

4-3- نفوذپذیري 

الزامات پایه ای مهمي براي طراحي توسعه متأثر از  نفوذپذیري 
حمل ونقل عمومي تعيين می کند چراکه فقط آن دسته از کانون های 
بدهند،  دسترسی  و  سفر  انتخاب  به شهروندان حق  که  سفر  تبادل 
انتخاب که هر  از قدرت  بنابراین حدي  بهره برداری هستند..   قابل 
محيط در اختيار شهروندان قرار می دهد تا بدان طریق از مکاني به 
مکان دیگر بروند . اهميت نفوذپذیري آنجا روشن می شود که اصل 
ایستگاه های  پياده و سواره )همگاني( به طرف  تداوم جریان حرکت 

حمل ونقل عمومي را مدنظر قرار دهيم.)شکل7(

راه های  به  عمومي  حمل ونقل  از  متأثر  توسعه  در  نفوذپذیري 
در صورت محدودیت  است.  وابسته  دارد،  وجود  تبادل سفر  کانون های  و  ایستگاه ها  به  رسيدن  براي  که  بالقوه ای 
نفوذپذیري، ایستگاه ها و کانون های TOD فقط در ادراك آن دسته از  شهرونداني خوانا خواهند بود که از قبل نسبت به 
منطقه آشنایی داشته باشند. به این ترتيب نفوذپذیري بصري و کالبدي در کنار نفوذپذیري سواره و پياده مطرح می گردد. 

TOD شکل 7- ایجاد نفوذپذیری اطراف کانون های
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در بحث نفوذپذیري در توسعه متأثر از حمل ونقل عمومی  دودسته معابر موردتوجه قرار می گيرند.

معابري که کانون های فعاليتي را به عرصه های عمومي و ایستگاه های تبادل سفر پيوند می زنند.- 

معابري که کانون های تبادل سفر و ایستگاه های حمل ونقل عمومي را به عرصه های پيراموني و به هم متصل - 
می کنند.

هر دو جنبه کالبدي و بصري نفوذپذیري به این بستگي دارد که شبکه فضاهاي عمومي و باز چگونه محيط 
توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي را بلوك بندی می کند. ازاین رو بزرگ در نظر گرفتن بلوك ها و مقياس ساخت وساز، 
به کار گرفتن نظام سلسله مراتبي در نظم دهي فضایي، و جدایي سواره و پياده،  باعث کاهش ميزان نفوذپذیري 

می گردد.1

 درنتيجه براي اینکه سطح نفوذپذیري باالیي پيرامون ایستگاه ها و در کل توسعه وجود داشته باشد الزم است 
ایستگاه های حمل ونقل و عرصه های عمومی آن از طریق باالترین تعداد ممکن خيابان ها و پياده راه های اصلي به 

مراکز فعاليتي و فضاهاي شهري متصل گردد.
4-4- مقیاس و تراکم ساختمان ها2

تراکم ساختماني محدوده پيرامون ایستگاه و ارتفاع ساختمان ها در ميزان حمایت از سهم استفاده از حمل ونقل 
تأثير براي تصميم گيران چندان شناخته شده  این  پياده در خيابان نقش مهمي دارد ولي  افزایش تردد  عمومي و 
با وسعت منطقه اي که توسعه  ایستگاه و هم  با مقياس ساختمان های اطراف  نيست. تمرکز فعاليت هایی که هم 
همسو با حمل ونقل عمومي در آن انجام شده همخواني داشته باشد، کليدي است که مي تواند کارایي حمل ونقل 

عمومي و کاربری های پيرامون آن را براي ایجاد فعاليت و سرزندگی تضمين کند.

4-5- تراکم و فشردگی3 

براي حمایت از حمل ونقل همگاني و تداوم کارکرد آن، بر اساس نتایج مطالعات موسسه زمين شهري4 آمریکا 
)ULI( ، توسعه پيرامون ایستگاه حمل ونقل باید از تراکم استاندارد برخوردار باشد که با توجه به نوع گزینه سفر 
و  مبدأ  پرتراکم  توسعه های مسکوني  و  اداري   - تجاري  دفاتر  است.  متفاوت  اجتماعي محل  اقتصادي  و شرایط 

مقصدهاي پرتردد کاربران حمل ونقل عمومي است. 

طراحان و برنامه ریزان TOD باید دانش کافي درباره جمعيت و تغييرات آن پيرامون ایستگاه های حمل ونقل 
عمومي که قرار است مرکز توسعه باشند داشته باشند.

نام تراکم،  به  پایدارتر و فشرده تر منجر به تمرکز بر مفهومي  ایجاد شهرهاي   مباحث دوره هاي اخير درباره 

1- Bentley, Ian, Responsive enveironments, 1985.
2- Building intensity and scale.
3- Density and Intensty
4- Urban land institute (Uli) , 2003.
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اختيار شهروندان  در  باکيفيت تری  زندگي  فشرده  که شهرهاي  است  این  گردید.مسئله  مسکوني،  تراکم  خصوصًا 
می گذارند بدون آنکه منابع اوليه و انرژي زیادي مصرف کنند.

دستيابي به تراکم باالتر ازآنچه معمول بود در آخرین سال هاي قرن بيستم در انگلستان و امریکا یکي از مباحث 
اساسي ایجاد محيط هاي پایدار بوده است.

ليولين - دیویس1 چهار دسته منافع براي توسعه با تراکم باال برمي شمارند:

- اجتماعي:

تشویق تعامل مثبت و ایجاد گوناگوني، قابل اطمينان نمودن 
ارتقای دسترسي به سرویس هاي خدماتي

- اقتصادي:

ارتقای تضمين اقتصادي به توسعه و ایجاد منابع مالي براي 
زیر ساختارها )به عنوان مثال پارکينگ هاي زیرزميني(

- حمل ونقل:

حمایت از حمل ونقل عمومي و کاهش سفر با وسيله نقليه 
شخصي و تقاضاي پارکينگ 

- محیطي: 

از فضاهاي عمومي،  نگهداري  و  آلودگي کمتر، حفاظت  ایجاد  منابع،  کارایي، کاهش مصرف  انرژي  افزایش 
کاهش تقاضا براي توسعه اراضي مارتين و مارچ معتقدند تراکم مبحثي است که باید با توجه به چيدمان فرم شهري 

تعيين گردد، به عبارت دیگر محصول طراحي است و نه تعيين کننده طراحي. 

با  اوليه توسعه متأثر از سيستم حمل ونقل عمومي سطح باالي تراکم در مقایسه  ازاین رو یکي از مشخصات 
توسعه های متداول است. ساخت با تراکم باال منجر به عدم وابستگي به اتومبيل ، استفاده کارا از اراضي توسعه 

،حمایت از کاربری های تجاري روبه پياده راه ها و ایجاد محيط های فعال و سرزنده می گردد. )شکل8(

موضوع مهم در اینجا این است که اگر واحدهاي همسایگي و محالت با تراکم پایين ساخته شوند، احتمال کمي 
وجود دارد که سيستم هاي حمل ونقل عمومي مورد اعتماد واقع شوند.

5- سازمان  بصري

اندام های شهر، وضوح و حضور  ارتباط بصري ميان عناصر و  بر  انسجام حاکم  پيوندی و  نظم بصري،  هم 
کيفيت های بصري سازنده هویت در سيما و منظر شهري است.

1- Martin and March )1967(

شکل 8- کانسپت پالن طراحی سایت با رویکرد تراکمی
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ارزش های بصري مهم ترین بخش از کيفيت های محيطي محسوب می گردد که باعث تقویت و یا تضعيف حس 
مکان و درنهایت تعلق خاطر افراد به محيط زیست خود می گردد.1

5-1- نظم دهي و کنترل نظم بصري 

نظم دهي مطلوب بصري در هر توسعه در شرایطي حاصل می گردد که ارتباط جامع و عام ميان کيفيت های 
با  منظر  دریافت  کانون های  بهينه  حالت  در  به طوری که  باشد.   داشته  وجود  منظر  دریافت  کانون های  و  بصري 

کانون های تبادل سفر توسعه متأثر از حمل ونقل منطبق گردند.

کيفيت های بصري باید از عرصه های عمومي، پارك ها و پالزاهاي پيرامون ایستگاه های حمل ونقل همگاني 
قابل رؤیت و خوانا باشند. نظم مطلوب بصري در توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي حاصل انتظام و ارتباط خواناي 
عناصر نظم بصري اعم  از نشانه ها و کریدورهاي دید، ابنيه شاخص، تجمع های ارتفاعي، عرصه های عمومي و 

مناظر طبيعي واقع در محالت، واحدهاي همسایگي و توسعه های پيرامون ایستگاه های حمل ونقل عمومي است.

5-2- دروازه های بصري

از حمل ونقل همگاني در حکم دروازه های بصري  متأثر  نقاط ورودي توسعه  به عنوان  تبادل سفر  کانون های 
عناصر  از  اعم  مکان  به  ورود  بصري  با عالئم  است  که ضروري  ایستگاه ها هستند  پيرامون   فشرده  توسعه های 

نشانه ای، تأکيدات دروازه ای و یا نقاط تصميم گيری حرکتي و تقاطع ها خوانا گردند.

مبادي ورود به شهر و یا مرکز شهر که با وسایل نقليه همگاني مانند قطار سبک اتوبوس سریع، تراموا و اتوبوس 
معمولي طي می شوند فرصت های ایجاد تأکيدات بصري براي القاي حس ورود به مکان جدید است. این امر عالوه 
بر اینکه به حس جهت یابی کمک می کند سبب خوانایي نظم فضایي شهر و هدایت شهروندان به مراکز سکونت، 

اشتغال،  پالزاها و پارك ها و کانون های عملکرد و فعاليت توسعه می گردد.

5-3- تأثیرات TOD در نظم بصری شهر

از دیدگاه لينچ ارزش های بصري در محيط به صورت مداوم در حال تغيير و تحول می باشند و این تغييرات ضروري 
است تحت کنترل درآیند، لينچ در ارزیابي شخصيت بصري 4 

عامل براي انسجام بصري شهر برمی شمارد:2 )شکل9(

نظر - 1 به  که  بصري  کيفيت های  شناسایي  و  ارزیابي 
ارزشمند تلقي می شود و الزم است حفاظت شود.

اصالح - 2 باید  و  می شوند  تلقي  نامطلوب  که  مناظري 
شوند.

1- ذکاوت، کامران، مدیریت بصري شهر، فصلنامه آبادي، شماره 53
2- Lynch, city sense city design, 1990.

شکل 9- نمونه ای از تحلیل نظم بصری بر اساس دیدگاه لینچ
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کيفيت های بصري که در حال تغيير هستند،  خواه این تغيير در جهت ارتقا باشد و خواه در جهت تنزل - 3

کيفيت های بصري که در مقابل تغيير شکننده و قابل از دست رفتن هستند.- 4

توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي در هریک از 4 بستر گفته شده بر نظم بصري شهر تأثيرگذار است:

TOD هایی که در مراکز شهري شکل می گيرند کيفيت های بصري سيماي محالت و حوزه های هویت مند - 1

موجود در هسته تاریخي را ازنظر حضور عناصر شاخص منظر TOD )خطوط ریلي، ایستگاه ها(، تراکم  ارتفاعي 
و تراکم ابنيه تحت تأثير قرار می دهند. ازاین رو شناخت هویت و زمينه موجود در مميزي و کنترل تأثيرات بصري 

TOD ها بر روي کيفيت های بصري ضروري است.

ایستگاه های متروکه قطار، انبارهاي قدیمي،  پارکينگ های وسيع داراي جداره های غيرفعال و اغتشاش ارتفاعي - 2
خط آسمان  از عناصر نامطلوب نظم بصري و منظر شهر هستند که توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي با دارا 
بودن نظم ارتفاعي و نشانه ای و نياز به اراضي مستعد توسعه، پتانسيل ارتقاء و بهره برداری از این فرصت ها را 
فراهم می کند. اراضي بایر و حوزه های قابل بازیافت که به عنوان حفره های منظر عمل می کنند فرصت های 
توسعه متأثر از کانون های تبادل سفر هستند که توسعه آن ها باید در جهت ارتقای کيفيت های بصري هویت 

زمينه و متن صورت بگيرد.

فرهنگي - 3 ابنيه  ميراثي،  و  تاریخي  ابنيه  باارزش،  بلندمرتبه  عناصر  مانند  بصري شهر  کيفيت های  از  بسياري 
مذهبي، کریدورهاي بصري به مناظر استراتژیک و به نشانه ها و مناظر گسترده شهر ازجمله کيفيت های بصري 
باارزش هستند که در مقابل تغييرات ناشي از توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي شکننده و قابل از بين رفتن 
با نشانه های خواناي  ارتفاعي ناشي از فشرده سازی و باال رفتن تراکم می توانند در تقابل  هستند. تجمع های 
توسعه های  شکل گيری  همچنين  گردد.  بصري  نظم  خوانایي  ضعف  به  منجر  و  بگيرند  قرار   TOD پيرامون 
جدید درصورتی که عدم کنترل بصري به مسدود شدن کریدورهاي دید باارزش و استراتژیک شهر می انجامد.

به طوری که مکان یابی حوزه های حساس و غير حساس به احداث ابنيه بلندمرتبه و تشخيص حساسيت به ابنيه 
بلند برمبناي تشخيص کریدورهاي بصري به مناظر استراتژیک و حوزه های اشراف به مناظر گسترده صورت 

می گيرد.1

6-عرصه عمومی

عرصه های عمومي چيزي فراتر از فضاهاي باز هستند: آن ها محيط هایی براي تبادل فرهنگي، تفریح، گذران 
اوقات فراغت، زندگي اجتماعي، تبادل افکار و عقاید و نظریات هستند.

و  شهري  محيط های  در  ولي  تنهایی اند،  و  خلوت  خواستار  روستایي  محيط های  در  مردم  بيشتر  درحالی که 
عرصه های عمومي آن، عدم حضور مردم محيطي ناراحت کننده و ناخوشایند، و حتي ترسناك، خطرناك و آزاردهنده 
به وجود می آورد. در این حالت استفاده از وسایل حمل ونقل همگاني، اتوبوس، قطار یا مترو در ساعات کم تردد 

1- ذکاوت کامران، مدیریت بصري شهر،  فصلنامه آبادي، شماره 53
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تجربه ای تشویش آور خواهد بود. مهم تر اینکه چنين عرصه های عمومي مالل آوری قادر به هدایت جریان پياده به 
کانون های تبادل سفر در جهت ترویج استفاده از وسایل نقليه همگاني نخواهند بود.

6-1- انتظام کانون های TOD در نظام عرصه های عمومی شهر

ازاین رو در باب عرصه های عمومي در توسعه متأثر از حمل ونقل همگاني دو موضوع مطرح است: 

اول اینکه چگونه می توان کيفيت حضور مردم را در این عرصه ها تقویت کرد؟- 

دوم اینکه چگونه عرصه های عمومي را به ایستگاه ها و کانون های TOD مرتبط ساخت؟ - 

فرانسيس تيبالدز معتقد است سرزندگي عرصه های عمومي به طور مستقيم با ماهيت فعاليت های جاري پيرامون 
محيط های عمومي و ميزان ادغام آن ها با یکدیگر در ارتباط است. در این حالت کاربری ها و فعاليت ها از ساختمان ها 
مهم ترند. افزایش تنوع باعث می شود عرصه های عمومي پایدارتر و شاداب تر باشند. به عبارت دیگر جذابيت و رونق 
عرصه های عمومي در این است که بتواند افراد مختلف را در زمان های مختلف براي اهداف گوناگون به خود بخواند.

باال بردن کيفيت عرصه های عمومي به نوبه خود منجر به جاري شدن حرکت پياده، حضور و تحرك شهروندان 
و نفوذ حرکت و فعاليت به پياده راه های منتهي به ایستگاه های تبادل سفر و بالعکس گردد. توجه داشته باشيم که 

هر فرد پياده در توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي یک کاربر سيستم حمل ونقل همگاني است.

عرصه های عمومي در توسعه متأثر از حمل ونقل همگاني باید این قابليت را داشته باشند که از طریق شبکه 
پياده راه ها، شبکه سبز و مسيرهاي حمل ونقل عمومي به ایستگاه های TOD متصل گردند و جریان دوسویه ای از 
حرکت و سرزندگي پياده در این شبکه ایجاد شود. به عبارت دیگر عرصه های عمومي نقاط عطف شبکه مسيرهاي 

پياده و سواره در هر توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي هستند.

6-2- عملکرد و فعالیت

اختالط مناسب کاربري ها در اطراف ایستگا ه هاي حمل ونقل عمومی باعث مي شود مردم در تمام ساعات روز در 
فضاهاي شهري در حال رفت وآمد باشند. اما ایجاد یک اجتماع 
جذاب به این معني نيست که کاربري هاي  اطراف همه ایستگاه ها 
یا همه سایت ها یک جور باهم ترکيب شوند. یک کریدور ترانزیت 
متصل  هم  به  را  مجزا  فعاليتي  گره هاي  مي تواند   Mixed use

کند، خصوصًا در شرایطي که کاربري هاي متفاوت به هم نزدیک، 
به راحتی قابل دسترسی  و مکمل همدیگر هستند.

به این ترتيب مي توان نزدیک یک ایستگاه حمل ونقل عمومی  زندگي کرد، پيرامون ایستگاه دیگري کارکرد و از 
ایستگاه سوم خرید کرد و هر سه با یک مسير حمل ونقل عمومي به هم متصل خواهند بود.)شکل1-9(

قابل دسترسی بودن کاربري ها در طول کریدور حمل ونقل باعث جذب عملکرد و فعاليت مي گردد و گونه هاي 

شکل 9-1- حمل ونقل عمومی متصل به عرصه عمومی
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متفاوت سفر که ناشي از کانون های  عملکرد است باعث مي گردد الگوي نامناسب ساعات پيک روز که غالبًا در 
پيرامون ایستگاه هاي حمل ونقل پدید مي آید، رخ ندهد.

7- هم پیوندی کانون TOD با سایر گونه های حرکتی

توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي درعين حال که انواع خدمات موردنياز ساکنين را در خود دارد، آن ها را از طریق 
حمل ونقل همگاني به سایر مناطق متصل می کند. ایستگاه حمل ونقل عمومي که نقطه کانوني1  اجتماع پيراموني 

است عامل ایجاد اتصال منطقه ای می باشد. 

موارد  حتي  و  دوچرخه سواری    ، پياده روی   ، رانندگي  در  تسهيل  باعث  عمومي  در حمل ونقل  سرمایه گذاری 
کم اهميت تر می شود. تحقيقي در ناحيه سياتل نشان داده است که کاهش مدت زمان مسافرت و ترافيک خودروها 
منتج به پایين آمدن ميزان مسافرت های پياده و گذري می شود و این واقعيت بيانگر این مطلب است که گسترش 
تضعيف سالمت  احتمااًل  و  مشابه  فعاليت های  دیگر  با  مقایسه  در  کوتاه  سفرهاي  جذابيت  کاهش  باعث  جاده ها 

عمومي می گردد .

سيستم حمل ونقل عمومي باید جوابگوي فرصت هاي جدیدي که از احياي واحدهاي همسایگي فراهم می شود 
باشد و سيستم هاي سریع تر و انعطاف پذیرتري که قابل رقابت با استفاده روزانه از اتومبيل باشد جایگزین شود و هر 

توسعه جدیدي باید با استانداردهاي دسترسي به حمل ونقل عمومي هماهنگ گردد.

به دليل سرعت پایين عابران پياده و مسافت های قابل دست یافت کوتاه تر ، سفرهاي کوتاه پياده  در مقایسه با 
سفرهای ماشيني ، به شکل قابل توجهی تحت تأثير الگوهاي شبکه خياباني قرار دارند .

شهروندان  براي  باید  حمل ونقل  باشد.  محل  نيازهاي  و  حساسيت  به  توجه  با  باید  حمل ونقل  برنامه ریزی 
برنامه ریزی شود. این درحالی که است که نه تنها نقطه شروع سفر 
)اعم از سفر کاری یا سفر گردشگري( به شبکه حمل ونقل متصل 
متصل  به هم  باید  نيز  مختلف حمل ونقل  فرم های  بلکه  باشد، 
در  باید  تراموا  ایستگاه  و  اتوبوس  ایستگاه  به عنوان مثال  باشند. 
کنار هم یا قابل دسترسی آسان به هم باشند. حتي پياده راه ها نيز 
با  پيوند  باید هم  از شبکه حمل ونقل همگاني  به عنوان عضوي 

ایستگاه ها باشند. )شکل2-9(

دارد. مشخص  آینده  نيازهاي  بررسي  و  بلندمدت  و  به سرمایه گذاری کالن  احتياج  شبکه حمل ونقل عمومي 
کردن مسافت یک سيستم زیرزميني در مراکز شهري یا اندازه اتوبوس ها در خيابان های باریک باید مورد مالحظه 
قرار گيرند. استفاده از سيستم ریلي سبک و تراموا باید به دقت موردتوجه قرار گيرد. انتخاب نامناسب سيستم حرکتي 

1- Focal point.

شکل 9-2- هم پیوندی کانون TOD با مسیر عبور پیاده
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می تواند مخل آسایش و گردش باشد. توجه به این نکته ضروري است که مونوریل در قالب وسایل نقليه عمومي 
قرار نمی گيرد چراکه قابليت اتصال اندکي به سایر انواع گونه های حمل ونقل عمومي دارد و ساخت آن پرهزینه و 

محدودیت هایی درزمينه حجم جابجایي و مکان اجرا دارد.

ایستگاه های حمل ونقل همگاني، مترو و  به  اتصال خوبي  قابليت  از گزینه های سفر  به عنوان یکي   دوچرخه 
اتوبوس سریع دارد. به طوری که در مرکز شهر لندن شهروندان فاصله ایستگاه مترو تا مقصد سفر را از هر دو سمت 
با دوچرخه طي می کنند و بدین منظور پارکينگ های خاص براي دوچرخه تجهيز شده است. ایستگاه های حمل ونقل 
عمومي باید ارتباط خوبي با پارکينگ داشته باشند. توجه به این نکته ضروري است که افزایش پارکينگ های حاشيه 
خيابان تأثير معکوس در ميزان استفاده از وسایل نقليه عمومي خواهد گذاشت و منجر به وابستگي بيشتر به اتومبيل 

خواهد شد. 

8- تدوین اهداف و اصول طراحی شهری

8-1- اهداف عام احداث کانون های TOD در نظام های کیفی طراحی شهری

سکونت  بهينه  ترکيب  طریق  از  زندگي  کيفيت  ارتقای  سفر  تبادل  کانون های  از  متأثر  توسعه  غایي  هدف 
،حمل ونقل عمومي و اشتغال در محيطی پایداراست .

ازاین رو با تأمل بر نظرات لينچ ، کالن، اپليارد ، پانتر و کرمونا ، و در نظر گرفتن جنبه های خاص توسعه متأثر از 
حمل ونقل عمومي اهداف عام طراحي شهري معطوف به مفاهيم پایداري را می توان در عناوین زیر خالصه نمود:

ارتقای هویت مکان: از طریق توجه به منظر شهري و سيماي زمين بر پایه تقویت الگوهاي محلي توسعه - 1

متکي به فرهنگ بومي 

تداوم و محصوریت: به نحوی که فضاي عمومي و خصوصي در آن به خوبی قابل تميز و تشخيص باشد.- 2

کیفیت عرصه عمومي: از طریق تعریف فضاهاي عمومي جذاب و سرزنده.- 3

دسترسي آسان: از طریق مدیریت صحيح کاربري به نحوی که به تسهيل دسترسي بيانجامد.- 4

خوانایي: به نحوی که یک تصویر شفاف از مکان  که در اینجا کانون TOD  است ،در ذهن نقش بندد.- 5

انعطاف پذیری: مکاني که قابليت تغيير برحسب شرایط را دارد.- 6

تنوع: مکاني که گوناگونی و حق انتخاب را ممکن می نماید. - 7

8-2- اصول عمومی احداث کانون های TOD در نظام های کیفی طراحی شهری

نيست  چنين  امروز  نمی رفت.اما  شمار  به  مردم  توده  ذهن  در  مهمي  موضوع  »محيط«  گذشته  سال های  در 
.اکنون ما استانداردهای باالتري را می شناسيم و خواستار محيط های جذاب تری هستيم ،همچنين خواستار آرامشيم 
،می خواهيم از چنبره ی دغدغه ها و اضطراب های روزمره بگریزیم و به آغوش آرامش پناه ببریم . هرگز نمی خواهيم 
براي رسيدن به مقصد خویش ساعت ها در ترافيک سنگين آشفته شویم خواستار اصالت ،امنيت و سرزندگی هستيم.
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خواهان زندگي ،کار و فعاليت در محيط هایی که در عين  راحت و انسانی بودن داراي عناصر و اجزاي زیبایي نيز 
باشند به طوری که روح ما را به سمت وسوی پيشرفت و نوآوری سوق دهند،هستيم.1

موسسه تحقيقات زمين شهري )ULI2( که درزمينه ارتقای کيفيت محيط فعاليت می کند براي توسعه موفقيت آميز 
اطراف ایستگاه های حمل ونقل عمومي ده اصل کلي برمی شمارد.

این اصول عبارت اند از:

داشتن چشم انداز توسعه- 1

بهره گيری از قدرت مشارکت - 2

اندیشيدن به توسعه به جای تمرکز بر ایستگاه- 3

ضابطه مند کردن پارکينگ ها- 4

خلق مکان به جای خلق ایستگاه - 5

توجه به توسعه خرده فروشی ها به عنوان محرك بازار و نه محرك حمل ونقل عمومي- 6

ترکيب مناسبي از کاربری ها- 7

جذاب نمودن ایستگاه حمل ونقل عمومي- 8

جذب سرمایه ها براي ارتقای جذابيت سکونت پيرامون حمل ونقل عمومي  - 9

جلب توجه سرمایه گذاران- 10

ليکن روشن است این اصول گرچه در بسياري از اسناد معتبر و مطرح  پروژه های طراحي TOD در کانادا و 
آمریکا مالك عمل قرار می گيرند، از جامعيت کافي برخوردار نيستند. 

ازاین رو نگارنده با نگاهي به این اصول، راهنمای طراحي شهري معطوف به توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي 
را در قالب نظم فضایي ، نظم کالبدي ،نظم بصري و نظم عرصه عمومي و با نگاه به اهداف عام طراحي شهري 

که پيش تر برشمرده شد ، ارائه می کند.

این رهنمود قصد ندارد اصول الیتغير و قاطعي براي کليه جزیيات کالبدي ، فضایي و بصری بيان کند، به دو 
دليل :اول آنکه الگوي توسعه بر اساس سيستم حمل ونقل عمومي هنوز یک الگوي توسعه جوان و درحال بررسي 
و مطالعه است، دیگر آنکه ارائه اصول طراحي سخت گيرانه در معرض این خطر قرار دارند که خود به قالب های 

دست وپا گير و بدون انعطاف جدیدي که مانع توسعه است ،تبدیل شوند.

1- سر او آروپ - مقاله چگونه باید زندگی کرد؟ - 1972
2- The Urban Land Institute
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TOD 9- راهنمای طراحی شهری در هدایت توسعه کانون های

از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد؛  پایه ای که به عنوان محصول دانش نوین طراحي شهري  از اسناد  یکي 
راهنماي طراحي شهري است که با نام های مختلف نظير رهنمودهاي طراحي شهري و اصول طراحي شهري تحت 

عنوان اسناد هدایت طراحي شهري مطرح می گردد. 

سند هدایت طراحي شهري یک اصطالح عام براي اسنادي است که سازندگان و طراحان و سایر عوامل دخيل 
در امر طراحي و ساخت ، از طریق آن برنامه ریزی و طراحي توسعه هدایت می کنند.

به طورکلی اسناد هدایت طراحي شهري معمواًل شامل 4 گروه متمایز می باشند.

اسنادي که در رابطه با هدایت طراحي مکان های خاص تهيه می شوند.- 1

اسنادي که در رابطه با سياست های خاص تهيه می شوند.- 2

اسنادي که در رابطه با قلمرو یک حوزه تحت مدیریت واحد تهيه می گردد.- 3

اسنادي که در رابطه با »موضوعات خاص« تهيه می گردند.- 4

این دسته از اسناد مجموعه ای از اصول و راهنمای طراحي را در ارتباط با موضوع به وسيله مثال و نمونه روشن 
می کنند.

 با توجه به طبقه بندی فوق  موضوع   این نوشتار ارائه راهنما  و اصول طراحي در قالب موضوع خاص  تحت 
  »)TOD( رویکرد  با  تهران  شهر  در  عمومی  حمل ونقل  از  متأثر  حوزه های  در  شهری  طراحی  »راهنمای  عنوان 

می باشد.

9-1- راهنمای طراحي شهری  در مقیاس میاني )پهنه های توسعه(

9-1-1- نظم فضایي - ادراکي

ادراك و خوانایي ایستگاه های حمل ونقل فقط در صورتي - 1
و  بزرگ تر  سيستم  یک  از  جزئي  که  می گردد  امکان پذیر 

به هم پيوسته باشند. )شکل 10(

ایستگاه ها - 2 بين  ارتباط  درك  و  حرکتي  مسيرهاي  درك 
آشکار  لذا  است.  جهت یابی  نشانه های  وجود  مستلزم 
وسایل  کاربران  که  به صورتي  محيطي  کيفيت های  کردن 
لنگرگاه ها  این  از  استفاده  با  را دریابند و  بتوانند آن ها  نقليه 

مسيرهاي حرکتي را جهت یابی نمایند ضروري است.

ادراك کاربر سواره حمل ونقل عمومي از محيط پيرامون با ادراك ناظر پياده که در پياده راه ها گردش می کند - 3
متفاوت است . ازاین رو در چيدمان فضا باید به تفاوت مقياس ادراك توجه گردد.

شکل 10- خوانا نمودن ایستگاه های حمل ونقل عمومی
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9-1-2- ساختار فضا

خود، - 1 که  درعين حال  می بایست  توسعه  پهنه  فضایي  سازمان 
ساختاري هم پيوند و پویا دارد به عنوان بخشي از ساختار بزرگ تر 

شهر، کامل کننده دیگر پهنه ها نيز باشد. )شکل11(

ادراك عناصر و اجزاء توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي وابسته - 2
به امکان  گردش و رؤیت در فضاهاي توسعه، در پياده راه ها و 
در محورهاي مجهز است.ازاین رو شبکه پياده راه ها و محورهاي 

سبز باید به گونه ای جذاب و راحت  و هم پيوند طراحي گردند.
9-1-3- دروازه های ورودي

به - 1 ورود  دروازه های  به عنوان  شهري  حمل ونقل  ایستگاه هاي 
پهنه توسعه باید در سازمان فضایي نقشي خوانا داشته باشند. 

دروازه های ورود و خروج به توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي - 2
و  خيابان ها  و  پياده  دسترسي  محورهاي  با  مناسبي  ارتباط  باید 

فضاهاي مکث و تجمع داشته باشند.

دروازه های ورود به پهنه توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي  باید - 3
با استقرار ابنيه نشانه ای خوانا گردند. )شکل 12(

9-1-4- کیفیت های اکولوژیک

و - 1 دره ها  طبيعي،  پارك های  مانند  اکولوژیک  کيفيت های 
رودخانه های فصلي باید در انتظام و ارتباط با محورهاي فعاليت و 
کانون های تبادل سفر دیده شوند. ازاین رو استقرار سلسله مراتبي 
از فضاهاي بازو سبز که کيفيت های اکولوژیک را به کانون های 

تبادل سفر مرتبط سازند، الزامي است. )شکل 13(
9-1-5- شبکه فضاهاي باز و سبز

فضاهاي شهري و فضاهاي باز و سبز به عنوان مهم ترین عناصر 
سازمان فضایي باید عالوه بر اینکه در ارتباط با کانون های حمل ونقل 

هستند داراي ساختاري منسجم و به هم پيوسته باشند.

TOD شکل 11- ساختار فضا بر اساس توالی کانون های

شکل 12- خوانا نمودن سازمان فضایی-ادراکی

شکل 13- ایجاد شبکه ای پیوسته از فضاهای باز و سبز و 
کیفیت های اکولوژیک متصل به سیستم حمل ونقل عمومی



37 )TOD( راهنمای طراحی شهری در حوزه های متأثر از حمل ونقل عمومی در شهر تهران با رویکرد

9-1-6- کانون های عملکرد و فعالیت

کانون های تبادل سفر به عنوان گره های فعاليتي باید در شبکه ای هم پيوند از مسيرهاي دسترسي و محورهاي - 1
حمل ونقل عمومي قرار بگيرند. به عبارت دیگر شبکه دسترسي سواره و پياده باید در جهت خوانا نمودن کانون های 

تبادل سفر عمل نماید.
9-2- نظم کالبدي

9-2-1- الیه های مورفولوژي

مورفولوژي پهنه های توسعه متأثر از کانون های تبادل سفر - 1
مورفولوژي  به الیه های  احترام  و  هماهنگي  در جهت  باید 

توسعه موجود باشد. )شکل 14(
9-2-2- بافت

واحدهاي همسایگي، محورهاي Mixed- use ، خيابان ها - 1
ایستگاه  پيرامون  متراکم  بافتي  قالب  در  باید  راه ها  پياده  و 

حمل ونقل عمومي شکل بگيرند.

برقراري اتصال مناسب بين بافت موجود و بافت توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي از طریق مقياس مناسب - 2
ابنيه، مکان یابی پارکينگ، و طراحي لنداسکيپ بين دو توسعه صورت خواهد گرفت.

9-2-3- پر و خالي و توده گذاري

فضاهاي پر و خالي در پهنه های توسعه باید در جهت تعریف فضاي پياده راه ها ، محصور نمودن فضاهاي - 1
شهري مرتبط با کانون های تبادل سفر شکل بگيرد.

ساختار فضاهاي پر و خالي پهنه توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي به شکلي است که درصد فضاهاي خالي و پر - 2
برابر و یا فضاهاي پر بيش از فضاي خالي است. در این حالت 
به شدت از قرار دادن فضاهاي پر به شکل لکه های پراکنده و 

بدون سازمان دهی در ميان فضاهاي باز باید پرهيز گردد.

مجاورت - 3 در  و  شهري  تقاطع های  در  گذاري  توده 
می باشند.  برخوردار  خاص  اهميتي  از  اصلي  ایستگاه های 
این نقاط به لحاظ وجود گستره دید، سهولت و دسترسي و 
خوانایي، مکان های مناسبي جهت تأکيدات کالبدي در اختيار 

قرار می دهد. )شکل 15(

توده گذاري در پهنه های توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي باید به گونه ای باشد که نهایتًا از ایجاد فضاهاي - 4
منفي و رهاشده جلوگيري کند. 

Lorain County TOD شکل 14- نظم مورفولوژی در اطراف

شکل 15- توده گذاری در اطراف تقاطع های شهری
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 9-2-4- ارتفاع

 ارتفاع ابنيه در مرکز توسعه در جهت ایجاد ساختار کالبدي خوانا، زیاد و در واحدهاي همسایگي و محالت که - 1
دورتر از هسته قرار می گيرند متوسط قامت است.

9-2-5- بلوك ها

کاهش - 1 باعث  به طوری که  بلوك ها  گرفتن  بزرگ  از  باشند.  پياده  مقياس  در  باید  توسعه  بلوك های  استقرار 
نفوذپذیري کالبدي و بصري گردد باید خودداري شود.

در صورت لزوم استقرار بلوك های بزرگ باید فعاليت های متنوعي در جداره های پيراموني بلوك ها طراحي کرد - 2
تا به سرزندگي فضا کمک کند.

9-2-6- تراکم

تراکم ساختماني در پهنه های توسعه به منظور فشرده سازی - 1
توسعه، متوسط و زیاد است. تراکم های زیاد در مرکز توسعه 
و پيرامون کانون های تبادل سفر استقرار می یابند. هرچه از 
مرکز توسعه به طرف لبه ها می رویم تراکم ساختماني کمتر 

می شود.

مراکز TOD با شعاع های توسعه مختلف باید بتوانند به مثابه - 2
به  عمومي  حمل ونقل  سيستم  طریق  از  مروارید  دانه های 
یکدیگر متصل و کریدورهاي حامي حمل ونقل ایجاد کنند. 
حمل ونقل  کریدور  امتداد  در  که   TOD مراکز  در  فشردگي 
دورتر   TOD مرکز  از  توسعه  هرچه  و  بيشتر  می گيرند  قرار 

می شود کم تراکم تر است. )شکل16و17(
9-2-7- کاربري اراضی

قوانين - 1 طبقه بندی  عمومي  حمل ونقل  از  متأثر  توسعه  در 
کاربري اراضي باید به گونه ای اصالح شود که حامي حضور 
زیر  پيرامون  در  عمومي  حمل ونقل  با  سازگار  فعاليت های 

ساختارهاي حمل ونقل و توسعه های جدید باشد.

به صورت مختلط - 2 باید  توسعه  پهنه  در  کاربری ها  استقرار   
حمل ونقل  فعال کننده  عملکردهاي  از  مناسبي  ترکيب  و 

عمومي صورت بگيرد.

استقرار ترکيبي از کاربری های تجاري و فرهنگي در مرکز - 3

 Calgary Transit Oriented Development Policy -16 شکل
Guidelines

 Calgary Transit Oriented Development Policy -17 شکل
Guidelines

TOD شکل 18- کاربری اراضی نوین شهری در اطراف
The Urban Renaissance Andrew Wrights Associates
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TOD هاي منطقه ای که غالبًا داراي نقش تجاري هستند و با دسترسي آسان به حمل ونقل عمومي پيشنهاد 

می گردد. محالت و واحدهاي مسکوني در پيرامون هسته تجاري - فرهنگي - اداري استقرار می یابند.)شکل18(

الگویي از کاربري اراضي و اختالط کاربري ها باید ترویج و تشویق شود که فاصله و تعداد سفرها را کاهش دهد.- 4
9-2-8- محورهاي دسترسي

محورهاي سواره، پياده، دوچرخه و حمل ونقل عمومي باید - 1
داراي انسجام و هم پيوندی باشند به گونه ای که پياده راه ها 

به ایستگاه های حمل ونقل متصل گردند.

کانون های TOD باید بر روي محورهاي اصلي دسترسي - 2
خصوصًا محورهاي مجهز استقرار یابند.

استقرار عناصر کالبدي در امتداد محورهاي دسترسي و محورهاي عبور حمل ونقل عمومي باید در جهت ارتقای - 3
تداوم و محصوریت خيابان صورت بگيرد . )شکل 19(

9-3- نظم بصري

9-3-1- کریدورهاي بصري

ارتباطات بصري از ایستگاه ها و کانون های تبادل سفر به - 1
به  فعاليت  محورهاي  و  کانون ها  و  اکولوژیک  کيفيت های 

خوانا شدن ایستگاه ها کمک می نماید.)شکل 20(

حفظ ارتباط بصري پهنه توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي - 2
با پهنه های مجاور ضروري است. 

پهنه هاي توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي نباید به گونه ای - 3
استقرار یابند که کریدورهاي دید به مناظر استراتژیک دیگر 

پهنه ها را مسدود نمایند.

کریدورهاي - 4 بر  بصري  کریدورهاي  می گردد  توصيه 
حمل ونقل  عمومي انطباق داشته باشد.

9-3-2- سیما و منظر

ارتقای - 1 جهت  در  باید  جداره ها  منظر  و  سيما  کيفيت های 
منظر خيابان و ایجاد محيط جاذب حرکت پياده به کار گرفته 

شود. )شکل 21(

استفاده از تمهيداتي که تأثيرات بصري ناشي از وجود زیر - 2
ساختارهاي حمل ونقل را به حداقل برساند توصيه مي گردد.

شکل 19
 

TOD شکل 20- ایجاد کریدورهای بصری از کانون های

شکل 21- سیما و منظر یک جداره فعال در توسعه متأثر از 
حمل ونقل عمومی
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9-3-3- خط آسمان

حضور ابنيه بلندمرتبه در خط آسمان باید محدود به مرکز - 1
توسعه و در مجاورت ایستگاه های اصلي باشد  به گونه ای که 

خط آسمان خوانا ایجاد گردد. )شکل 22(
9-4- عرصه عمومي

باید - 1 توسعه  پهنه های  در  عمومي  عرصه های  مقياس 
به گونه ای طراحي گردد که امکان درك آن توسط شهروند و کاربر وسيله نقليه عمومي وجود داشته، مانع حضور 

نگشته و ایجاد رعب ننماید

عرصه های عمومي باید با ساختمان های فعال و پرتردد محصور گردد به طوری که عرصه عمومي در ارتباط با - 2
پالزا یا در جهت  جاري شدن عملکرد و فعاليت از ایستگاه به آن باشد.ازاین رو عرصه های عمومي ، و محورهاي 

پياده باید از طریق حمل ونقل همگاني به هم متصل گردند.
9-5- نظم عملکرد و فعالیت

توزیع و پخشایش خدمات باید به گونه ای باشد مرکز توسعه - 1
و  روزمره  تجمع خدمات  داراي  از حمل ونقل عمومي  متأثر 
تسهيالت موردنياز هرروزه شهروندان و کاربران حمل ونقل 
عمومي ، و در لبه ها فعاليت های سکونتي و اقامتي استقرار 

یابند. )شکل23(

استقرار فعاليت های جاذب حرکت پياده مانند رستوران ها، - 2
امتداد  در  خرده فروشی ها  و  فروشگاه ها   ، اغذیه فروشی ها 
از طریق شبکه  آسان  امکان دسترسي  با  محورهاي مجهز 
از وسایل  استفاده  تشویق  به  منجر  حمل ونقل همگاني که 

نقليه عمومي گردد توصيه می شود.

از جذابيت هاي زندگي حومه نشينی مانند - 3 بتوانند بخش  باید  باشند  اینکه پروژه هايTOD موفقيت آميز  براي 
آرامش، خانه  هاي وسيع، روشنایي، خلوت، و امنيت را با نقاط قوت خود مانند فرصت هاي تجاري در فاصله قابل 

پياده روی از بخش هاي مسکوني، و حس اجتماع ترکيب نمایند.
9-6- محیط زیست

استقرار تسهيالت حمل ونقل عمومي نباید در جهت آلوده کردن محيط زیست و یا خشک کردن مانداب ها و - 1
اراضي کشاورزي صورت بگيرد.

استفاده از حمل ونقل عمومي به علت کاهش ترافيک و ارتقای کيفيت هوا باعث ارتقای کيفيت محيط زیست می گردد.- 2

شکل 22- حضور نشانه های شهری در جهت خوانایی خط آسمان

شکل 23- پراکندگی حوزه های عملکرد و فعالیت در اطراف 
TOD کانون

West Chicago Development
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آميزش محيط طبيعي و محيط مصنوع باید با نفوذ محورهاي سبز در پهنه توسعه صورت بگيرد و از ایجاد لبه - 3
جلوگيري شود. )شکل 24(

شکل 24- آمیزش محیط طبیعی و مصنوع

9-7- حمل ونقل و ترافیک 

توسعه فقط در صورتي - 1 پهنه  راه سازی در  پياده  طرح های 
حمل ونقل  سيستم  با  ارتباط  در  که  می کند  عمل  موفق 
عمومي و در ارتباط با یک منطقه وسيع تر باشند. )شکل 25(

سيستم حمل ونقل عمومي باید از یکسو با پارکينگ ها و از - 2
سوي دیگر با شبکه پياده راه ها مرتبط باشد.

در پهنه توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي گونه های خاص - 3
از حمل ونقل مانند مترو، اتوبوس و قطار سبک ریلي بهتر از سایر انواع عمل می کنند.

استفاده از گونه های پایدار حمل ونقل که از سوخت های غير آالینده تغذیه می کنند مانند سيستم های پيشرفته - 4
ریلي توصيه می شود.

براي تشویق مسافران و افرادي که با اتومبيل شخصي براي سفرهاي شغلي از شهرك های حومه ای اطراف به - 5
ایستگاه منطقه ای می رسند، الزم است تسهيالت پارك - سوار در نزدیکي ایستگاه اصلي که در پيرامون مبادي 

ورودي شهر واقع است، قرار بگيرد.

بهره گيری از استراتژی های مدیریت تقاضاي سفر )TDM(، که منجر به استفاده کارآمد از تسهيالت حمل ونقل - 6
عمومي می گردد توصيه می شود. ترکيب کاربري اراضي وTDM ، استراتژی های حمل ونقل و زیر ساختارها، 

فرصت کاهش تردد وسيله نقليه تک سرنشين را در اختيار توسعه متأثر از حمل ونقل قرار می دهد.

توصيه - 7 است  سفر  الگوي  تغيير  براي  روش ها  نتيجه بخش ترین  از  یکي  که  پارکينگ  براي  هزینه  دریافت 
می گردد. تعيين قيمت مناسب براي پارکينگ تقاضا براي پارکينگ را 10 تا 30 درصد کاهش می دهد. با توجه 
به کاربري زمين و نوع تسهيالت حمل ونقل، هزینه پارکينگ می تواند صرف اهداف خاصي شود. به عنوان مثال 

شکل 25- اتصال پیاده راه ها به شبکه حمل ونقل عمومی
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در توسعه با اولویت خرده فروشی ها هزینه ها می تواند پارکينگ کوتاه مدت براي خریداران و فروشندگان ایجاد 
کند و در بلندمدت به کاهش پارکينگ براي سفرهاي شغلي منجر می گردد.

10- راهنمای طراحي شهری در  مقیاس خرد  )سایت توسعه(

10-1- نظم فضایي - ادراکي

10-1-1- ادراك محیط

پارك ها - 1 همسایگي،  واحدهاي  شهري،  فضاهاي  طراحي 
از ساکنين  اعم  باشد که شهروندان  گونه ای  باید  پالزاها  و 
برقرار  ارتباط  فضا  با  عمومي  کاربران سيستم حمل ونقل  و 
کرده و احساس تعلق به محيط داشته باشند. برگزاري مراسم 
ایجاد حس  به  فضاها  این  در  اعياد  و  جشن ها  و  اجتماعي 

صميميت و تعلق کمک خواهد کرد. )شکل 26(

از یک شکل کردن ایستگاه ها به عنوان عضوي از یک شبکه همسان باید خودداري گردد. هر ایستگاهی باید - 2
خصوصيات محيطي زمينه ای را که در آن قرار دارد منعکس نماید و به ادراك شهروندان کمک نماید.

شناخت - 3 براي  شهروندان  و  حمل ونقل  سيستم  کاربران  که  عناصري  و  مکان ها  فضاها،  تقویت  و  شناسایي 
محيط از آن استفاده می کنند و بهره گيری از آن ها به عنوان نقاط لنگرگاهي براي تقویت ادراك محيط بسيار 

مؤثر است.

ایستگاه حمل ونقل عمومي و فضاهاي باز آن باید در ذهن و ادراك شهروندان به عنوان عنصري شاخص و - 4
خوانا نمود داشته باشد.

10-1-2- محورهاي مجهز

طراحي خيابان های شهري به صورت محورهاي مجهز )Mixed-use( و توجه به آسایش پياده باعث می گردد - 1
پياده روی در طول خيابان  جذاب تر شده و ميل به طي مسير با اتومبيل شخصي کاهش یابد. )شکل 27(

TOD شکل 27- برش عرضی  خیابان در  کانون 
The Urban Rennaisance, Andrew Wright Associates

)شکل 26( ایجاد ارتباط  و احساس تعلق کاربران TOD ها  با 
فضاهای عمومی
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در توسعه متأثر از کانون های تبادل سفر، خيابان ها و محورهاي مجهز افزون بر نقش ترافيکي و خدماتي باید - 2
به عنوان مکان هایی ایمن و جذاب براي استفاده  شهروندان و کاربران حمل ونقل عمومي طراحي گردد. )شکل 28(

چيدمان اجزاي توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي باید به گونه ای باشد که ساکنان و کارکنان از همه مناطق توسعه - 3
بتوانند با یک پياده روی راحت به ایستگاه حمل ونقل و مرکز Mixed -use دسترسي داشته باشند. )شکل 29( 

کانون هاي TOD باید بر روي محور مجهز قرار بگيرند و مرتبط با مراکز فعاليتي پيرامون باشند.- 4

TOD شکل 29- نحوه چیدمان اجزای توسعه متأثر از حمل ونقل عمومیشکل 28- ایجاد ایمنی و سرزندگی در کانون های

10-1-3- دروازه ها و نشانه ها

محل های ورود و خروج به کانون های تبادل سفر به عنوان - 1
ورودی های  داراي  باید  توسعه  سایت  به  ورود  دروازه های 

فرمال و خوانا باشد. )شکل 30(

راه یابی - 2 آن ها  انگيزي  نقش  ارتقای  و  دروازه ها  تقویت 
کاربران حمل ونقل عمومي و شهروندان را آسان می کند.

حضور قدرتمند نشانه ها به خوانایي کانون های تبادل سفر - 3
کمک می نماید.

در - 4 می باید  شهري  نشانه های  و  شاخص  ابنيه  مکان یابی 
محل تقاطع های مهم یا در نقاط کانوني دید صورت بگيرد.

استقرار ابنيه با مقياس شاخص در محل نبش ها و با هدف 
افزایش خوانایي پيشنهاد می گردد

10-1-4- کانون های عملکرد و فعالیت

ایستگاه حمل ونقل عمومي هسته توسعه متأثر از کانون های - 1
حمل ونقل عمومي است. ازاین رو در نظم فضایي توسعه باید به ارتباط 

متقابل کليه فضاها و محورها با این هسته توجه گردد. )شکل 31(

شکل 30- تقویت نقاط کانونی دید

شکل 31- کانون TOD باید در ارتباط مستقیم با محورهای 
عملکرد و فعالیت قرار بگیرد.
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مراکز عملکرد و فعاليت، اشتغال، واحدهاي همسایگي، فضاهاي باز و فضاهاي شهري در سایت های توسعه - 2
متأثر از حمل ونقل عمومي باید طوري استقرار یابند که به طور متوسط با 10 دقيقه پياده روی یا طي مسير پياده 

تقریبي 400 متر بتوان به ایستگاه حمل ونقل عمومي دسترسي پيدا کرد.
10-1-5- شبکه دسترسي و حرکت 

شکل گيری یک شبکه هم پيوند از عناصر حرکت و دسترسي همگاني - 1
که کاماًل با مناطق ایستگاهي ترکيب شده باشند ضروري است)شکل32(. 
عناصر شبکه هم پيوند حرکت و دسترسي شامل این اجزاء است که الزم 

است به پيوستگي آن ها توجه گردد: 

مسيرهاي اصلي و فرعي پياده - 

مسيرهاي دوچرخه - 

خيابان ها- 

پياده راه ها- 

روگذر و زیرگذرهاي پياده و دوچرخه - 

فضاهاي باز همگاني - 

ایستگاه های حمل ونقل عمومي - 

مسيرهاي پياده، سواره، محورهاي سبز و سيستم حمل ونقل عمومي باید در قالب شبکه ای به هم پيوسته و هم - 2
پيوند با سایر عناصر سازمان فضایي ایفاي نقش نمایند.

تفکيک نقش پياده راه ها به پياده راه های اصلي و پياده راه های فرعي توصيه می گردد.- 3

حمل ونقل -  ایستگاه های  به  مستقيمًا  اصلي  راه های  پياده 
متصل می شوند، داراي تراکم فعاليت و تحرك پياده هستند. 
وسيع اند و با کاربری های حامي فعاليت پياده احاطه شده اند.

ایستگاه حمل ونقل -  به  اتصال مستقيم  پياده راه های فرعي 
ندارند اما با پياده راه های اوليه تغذیه می شوند و دسترسي 

خصوصي ساختمان ها از این پياده راه ها صورت می گيرد. 

از حمل ونقل عمومي - 4 متأثر  توسعه  در  مسيرهاي دوچرخه 
گزینه سفر و دسترسي از محالت و مراکز اشتغال به ایستگاه 
جایگاه  به  ازاین رو  صرف.  تفریحي  وسيله  یک  نه  و  است 
این وسيله در شبکه دسترسي سواره و پياده باید توجه الزم 

شکل 32- ایجاد شبکه ای هم پیوند از عناصر 
حرکت و دسترسی در سیستم حمل ونقل عمومی

 

TOD شکل 33- سهم هر یک از گونه های حرکتی در
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مبذول  گردد و هریک از گونه های حرکت اعم از سواره ، پياده ، اتومبيل،دوچرخه و حمل ونقل عمومی دارای 
سهم و جایگاه خاص خود هستند. )شکل33(

کاراکتر توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي در مقياس سایت، کاراکتر مسکوني است.ازاین رو به ارتباط محورهاي - 5
دسترسي پياده، دوچرخه و سواره با واحدهاي همسایگي و محالت می بایست دقت گردد.

مرتبط کردن مسيرهاي پياده به کانون های فعاليتي ،پالزاها و ایستگاه های حمل ونقل باعث تشویق پياده روی - 6
می شود و به این ترتيب قابليت دسترسي در کل توسعه افزایش می یابد.)شکل34(

خيابان ها در توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي باید داراي زون تفکيک شده تردد وسيله نقليه عمومي، زون - 7
دوچرخه ، زون پياده در هر دو طرف و زون استراحت باشند. )شکل35(

شکل 35- تفکیک زون های حرکتیشکل 34- تشویق به پیاده روی با ایجاد فضاهای جذاب

یک پياده راه راحت و مناسب در توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي باید خصوصيات زیر را داشته باشد: - 8

مسيرها کوتاه باشند.- 

مسيرها به هم پيوسته و بدون مانع حرکتي باشند.- 

امنيت حرکت و دسترسي وجود داشته باشد.- 

مسيرها به آسانی قابل نظارت و دیده شدن باشند.- 

راه های پياده متناسب با آب وهوای منطقه طراحی شده باشند.- 

با تأکيد بر حرکت وسایل نقليه و حرکت - 9 باید  خيابان هایی که در سطح منطقه ای سرویس رساني می کنند 
محدود اتومبيل طراحي شوند. خيابان هایی که مقياس محلی تر دارند باید بر حرکت دوچرخه و پياده تأکيد داشته 
باشند. و همه خيابان ها در سلسله مراتب شبکه دسترسی ها باید داراي مسيرهاي راحتي براي پياده روي باشند. 

)شکل36(
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شکل 36- برش عرضی خیابان در TOD محلی

شبکه خيابان های درهم فشرده کل مسافتي که الزم است پياده طي شود را کاهش می دهند و فرصتي براي - 10
گوناگوني و تنوع بيشتر فعاليت ها ایجاد می کنند. 

توسعه در منطقه ایستگاهي مقصد مشترکي براي کاربران حمل ونقل و ساکنين محلي ایجاد می کند. ازاین رو - 11
فرصت مناسبي براي ایجاد هم پيوندی بين فضاهاي شهري و ایستگاه های حمل ونقل عمومي می باشد.

پهن کردن خيابان ها باعث کاهش ترافيک نمی شود، بلکه سبب می گردد از فضاي پياده روی و دوچرخه سواری - 12
کاسته شود و از سوي دیگر تعداد اتومبيل های خيابان افزایش یابند.

10-1-6- ابنیه ارزشمند

ابنيه باارزش معماري و شاخص به عنوان تأکيدگاه هایی در ساختار فضایي توسعه عمل می کنند. ازاین رو الزم - 1
است از آن ها در جهت خوانا نمودن مکان ایستگاه های حمل ونقل عمومي بهره برداری گردد. )شکل37(

TOD شکل 37- استفاده از ابنیه شاخص و جداره های تعریف شده برای شاخص نمودن ایستگاه

ابنيه ارزشمند که با توجه به عبور برخي مسيرهاي حمل ونقل همگاني از بافت هاي مرکز شهر در پيرامون - 2
برخي ایستگاه ها وجود دارند باید حفاظت و در جهت استفاده مجدد دوباره احياء شوند.

10-2- نظم کالبدي

10-2-1- بلوك های ساختمانی

اندازه بلوك ها نباید خارج از مقياس انساني باشند. هر جا که امکان پذیر باشد باید سوپر بلوك ها را به قطعات - 1
کوچک تر تقسيم کرد. در غير این صورت باید سوپر بلوك ها را طوري طراحي کرد که داراي فعاليت های متنوع 

باشند.
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بلوك هاي کوچک ازآن جهت که سطح نفوذپذیري بيشتر، فرصت تنوع طراحي، حق انتخاب مسيرهاي مختلف - 2
و پياده راه هاي فعال ایجاد مي کنند، به بلوك هاي بزرگ ترجيح دارند. 

استقرار بلوك های پيراموني )Primeter Blocks( که داراي فضاي باز در مرکز و جداره های پيراموني پيوسته - 3
روبه خيابان هستند توصيه می گردند. استقرار بلوك های پيراموني منجر به شکل گيری خيابان ها و تقاطع های 

خوانا و محصور می گردد.)شکل 38 و 39(

TOD شکل 38- نحوه قرارگیری بلوك های پیرامونی در اطرافTOD شکل 39- نحوه قرارگیری بلوك های پیرامونی در اطراف

10-2-2- تراکم

توسعه در پيرامون ایستگاه های حمل ونقل باید فشرده باشد.- 1

استقرار تراکم های ارتفاعي باید با در نظر گرفتن حریم آسایش ابنيه کوتاه مرتبه صورت بگيرد.- 2

مسکوني - 3 با  مختلط  کاربری های  است  الزم  حمل ونقل،  ایستگاه های  پيرامون  توسعه  فشرده سازی  به منظور 
تراکم زیاد و تجاري تراکم متوسط و فضاهاي مدني و عمومي در پيرامون هسته TOD توسعه یابند و افزایش 

تراکم با در نظر گرفتن هماهنگي با زمينه موجود صورت بگيرد.

استقرار کاربری ها و فرم های ساختماني با تراکم زیاد )مانند آپارتمان ها و برج های اداري( در نزدیک ترین نقطه - 4
به ساختمان ایستگاه حمل ونقل عمومي توصيه می گردد.
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TOD شکل 40- رعایت سلسله مراتب تراکمی متناسب با ارتفاع در اطراف کانون 
Calgary Transit Oriented Development Policy Guidelines

در نظر گرفتن سلسله مراتب ارتفاعي و تراکمي پيرامون ایستگاه ها توصيه می شود)شکل40(- 5

ایجاد لبه اتصال دهنده مناسب مانند رعایت  تراکم ساختماني - 6
هم جوار و عناصر لنداسکيپ ،بين توسعه جدید و محالت موجود 
براي کاهش تأثيرات منفي و اطمينان از ترکيب دو توسعه الزامي 

است. )شکل 41(

تراکم و فشردگي فعاليت ها و خدمات در پيرامون ایستگاه های - 7
اصلي که گونه های مختلف وسایل نقليه عمومي به هم می رسند، 

باید از ایستگاه های فرعي بيشتر باشد.)شکل42(

 شکل 42- رعایت تراکم ساختمانی ویژه ایستگاه های TOD اصلی
Calgary Transit Oriented Development Policy Guideline

TOD شکل 41- تراکم و فشردگی در کانون
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10-2-3- کاربري

پيرامون ایستگاه های حمل ونقل باید کاربری هایی استقرار یابند که حامي حمل ونقل باشند. یعني کاربری هایی - 1
که داراي تراکم استفاده کننده و مراجعه کننده است.

کاربری های مستقر در توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي طيف وسيعي از فعاليت های مسکونی، تجاري و مدني - 2
را دربرمی گيرد. در این گونه از توسعه از پهنه بندی کاربری ها اجتناب و اختالط کاربری ها تشویق می گردد. 

از آنجائي که تأکيد توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي بر راحتي پياده است، طبقه همکف باید شامل کاربری ها - 3
و  رستوران ها  شخصي،  خدمات  خرده فروشی ها،  مانند  است  جذاب  پياده  افراد  براي  که  باشد  فعاليت هایی  و 

کافه های داراي فضاي باز.
10-2-4- مقیاس

دستيابي به مقياس پياده در ابنيه توسعه متأثر از حمل ونقل - 1
اهميت  از  فضاها  محور  پياده-  نقش  به  توجه  با  عمومي 
ارتفاع  طریق شکستن  از  امر  است.این  برخوردار  فوق العاده 

و تعبيه رواق و سایه بان امکان پذیر می باشد..

سازگاري، - 2 در  نبش ها  تأکيدات  و  عرض  عمق،  ارتفاع، 
پایداري و خوانایي فضایی و یکپارچگي توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي تأثيرگذارند.)شکل 43(

ساختمان های با عمق زیاد براي ابنيه عمومي مناسب نيستند چون تأمين روشنایي و تهویه طبيعي این فضاها - 3
دشوار است.

توصيه می گردد با استفاده از تمهيدات معمارانه همچون، مدوالسيون، قاب بندی، رنگ بندی و بافت مصالح  ، - 4
مقياس ابنيه درشت دانه با ابعاد عمومي توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي تعدیل گردد

10-2-5- شفافیت و نفوذپذیري

شفافيت - 1 از  باید  مختلط  محورهاي  در  ساختمان ها  نماي 
بيرون و درون برخوردار  الزم براي نفوذ عملکرد و فعاليت 
شامل  خيابان  به  رو  نماي  بازشوهاي  ازاین رو  باشند. 
ویترین ها، پنجره ها و درها باید بخش قابل توجهی از جبهه 

اصلي ساختمان را اشغال کنند.

از خيابان - 2 باید  ایستگاه ها  و  تجاري  ورودي ساختمان های 
قابل رؤیت باشد و داراي ورودي از داخل پياده رو و از نماي 
داراي  که  ساختمان ها  قبيل  این  باشد.  ساختمان  جلویي 
ورودی های فعال و پرتردد هستند بر اساس اصل جلوگيري 

شکل 43- توجه به رنگ و فرم  جداره نمای بلوك های بزرگ مقیاس

)CPTED( شکل 44- جلوگیري از وقوع جرم از طریق طراحي محیطي
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از وقوع جرم از طریق طراحي محيطي )CPTED( باعث کاهش فعاليت های مجرمانه در محيط های شهري 
می شوند.)شکل44(

جهت تسهيل سيستم حرکت بخصوص حرکت پياده ارتقای نفوذپذیري بصري و کالبدی الزامي است.- 3
)Set back( 10-2-6- عقب نشینی

براي ایجاد فضاي مکث و توقف در جلوخان ساختمان های رو به خيابان های اصلي، عقب نشينی از بر خيابان - 1
پيشنهاد می گردد. این عقب نشينی نباید به حدي باشد که در محصوریت خيابان اختالل ایجاد کند و سيماي 

خيابان را مغشوش نماید.

عقب نشيني کنترل شده ساختمان نسبت به بر خيابان باعث ایجاد محيطي دوستدار پياده مي شود. ساختمان هایی - 2
که پنجره ها و بازشوهایشان پس از عقب نشيني رو به خيابان باز مي شود، محيط هاي جاذب حرکت پياده ایجاد 
محيط هایي  ایجاد  به  منجر  دارند  راه  پياده  به  نسبت  Setack  عریض  که  ساختمان هایي  بالعکس،  مي کنند. 

مي شوند که کمتر دعوت کننده پياده است.)شکل 45 (

ساختمان های بلندتر از 4 و 5 طبقه ، در طبقات باال باید عقب نشينی داشته باشند تا در طول پياده راه مقياس - 3
انساني ایجاد گردد و از تأثير سایه ساختمان ها روي فضاهاي عمومي کاسته شود.)شکل46(

TOD شکل 45- ایجاد عقب نشینی در جداره های شهری مشرفبهTOD شکل 46- رعایت محصوریت در کریدورهای

10-2-7- محصوریت

ساختمان ها باید به خيابان ها و فضاهاي باز شکل دهند، تعریف کننده و محصورکننده خيابان ها و پياده راه های - 1
توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي باشند.به طوری که فضاهاي رهاشده باقي نماند و  فضا کارکرد مشخصي داشته 

باشد)شکل47(
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شکل 47- پرهیز از ایجاد تقاطع های رهاشده و نامحصور

استقرار ابنيه در جداره خيابان ها باید به صورتی باشد که تناسبات عرض به ارتفاع در جهت محصوریت خيابان - 2
تأمين گردد. )شکل48(

10-2-8- هویت و کاراکتر

طرح مجموعه توسعه باید به گونه ای باشد که بتواند هویت و تصویري متفاوت با سایر مجموعه هاي پيرامون و - 1
خصوصًا کاربري هاي تجاري پيرامون پيدا کند. این هویت و شخصيت از طریق توسعه و ایجاد فضاهاي عمومي 
جذاب که شامل خيابان هاي داراي فضاهاي باز ایمن و باکيفيت، معماري متمایز، نشانه هاي خوانا، و کانون هاي 

عملکردي خواناست ایجاد خواهد شد.)شکل 49(

شکل 49- ایجاد هویت منحصربه فردشکل 48- رعایت  تناسبات عرض به ارتفاع در جهت دستیابی به محصوریت

ارتقای کيفيت و هویت محالت دربرگيرنده ایستگاه TOD توصيه می گردد. استقرار ساختمان هایي با طرح هاي - 2
خوب که باعث شاخص شد ن مکان مي شوند، و جهت گيری 

این ساختمان ها رو به خيابان و ميدان ها توصيه می شود.
10-2-9- حس مکان

به - 1 ساختمان ها  دادن  جهت  طریق  از  مکان  حس  ایجاد 
محصوریت   تشخص،  ایجاد حس  عمومي،  فضاهاي  سمت 

و قاب کردن فضاهاي عمومي توصيه می گردد.)شکل 50(

شکل 50- ایجاد حس مکان با محصوریت و جهت دهی به 
فضاهای عمومی
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10-3- نظم بصري

10-3-1- کریدورهاي بصري

کریدورهاي بصري و محورهاي دید باید در جهت ارتقای - 1
فضاهاي  و  عمومي  حمل ونقل  ایستگاه  با  بصري  ارتباط 

شهري تعریف گردند.

استقرار توده ها باید در جهت تعریف کریدور دید خيابان به - 2
سمت ساختمان ایستگاه باشد. )شکل 51(

استقرار ایستگاه و ساختمان های مرتبط با آن باید به گونه ای - 3
باشد که دید گسترده به مناظر شهر و کيفيت های استراتژیک  

مسدود نگردد.

10-3-2- منظر خیابان

توجه به هویت زمينه و بهره گيری از عناصر کليدي سيماي - 1
زمينه در جهت همخواني توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي 

با توسعه موجود توصيه می گردد.

به منظور تأکيد به پياده راه ها در توسعه متأثر از حمل ونقل - 2
پياده و  از عقب نشينی همکف براي تعریف فضاي  عمومي 
به داخل  از ساختمان های عمومي  فعاليت  نفوذ  عملکرد و 

پياده راه و بالعکس بهره گيری شود.

فضاي عقب نشسته از خط ساختمان در ترکيب با پياده راه فضایي وسيع تری براي تجهيز با پوشش گياهي و - 3
مبلمان  شهري فراهم می آورد.)شکل 52(

بصري - 4 ازنظر  کالبدي  تأکيدات  با  باید  فعال  نبش های  و  اصلي  خيابان های  تقاطع  در محل  خيابان  سيماي 
شاخص گردد.)شکل 53 و 54(

غني کردن اجزاء عمودي و افقي در جداره خيابان و شمار و ترکيب اجزا و عناصر در نماي ساختمان سبب  - 5
ایجاد کيفيت و جاذبه بصري مي شود. معماري جداره شهري مستلزم آن است که در هر مقياسي و با هر فاصله 
، سطح ساختمان ازلحاظ جزئيات غني به نظر برسد. راهگشاي این مسئله تأکيد بر ریتم عمودي و اجتناب از 

خالي و فاقد جزئيات نگاه داشتن دیوارهاست.

جهت گيری ساختمان های مسکوني و خرده فروشی باید به سمت خيابان باشد.- 6

نفوذپذیري بصري و ارتباطات بين ساختمان ها و پياده راه ها در جهت فعال کردن نماها بيشتر شود.- 7

TOD شکل 51- ایجاد کریدور بصری مرتبط با کانون

شکل 52- ایجاد فضاهای عقب نشسته متعلق به پیاده
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TOD شکل 53 و 54- ایجاد تأکیدات کالبدی در نبش های منتهی به کانون

نماهاي جداره خيابان ها باید داراي غنا و تنوع و داراي جذابيت بصري براي ناظر پياده باشد.)شکل 55(- 8

TOD شکل 55- ایجاد جذابیت و غنای بصری در جداره خیابان های

تأکيد بر نبش های ساختمان های مهم و در تقاطع خيابان ها و پياده راه ها از طریق راه حل های معماري توصيه - 9
می گردد.

10-3-3- جداره فعال

باید طوري - 1 ایستگاه  اطراف  در  باز  فضاهاي  و  پياده روها   
قرار بگيرند که فضاي کافي براي کيوسک ها و کافه ها  و 
سایر کاربری های تجاري خرد  وجود داشته باشد.)شکل 56(

استقرار - 2 از  ناشي  که  صلب  نماي  با  دیوارهایي  ایجاد  از 
پارکينگ های جمعي در حاشيه خيابان است پرهيز گردد.

ایجاد فضاهاي فعال در جداره خيابان از طریق بازشوهاي - 3
متعدد و بهره گيری از مصالح مناسب توصيه می گردد.

در - 4 کافی شاپ ها  و  رستوران ها   ، خرده فروشی ها  استقرار 
طبقه همکف و در جداره خيابان های منتهي به ایستگاه باعث ایجاد بر فعال و حضور پياده می گردد. 

شکل 56- ایجاد جداره های فعال
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10-3-4- تأکیدات دروازه ای و نشانه ای 

تأکيد بر ورودی های ایستگاه های حمل ونقل از سمت ورودی  پياده توصيه می گردد.- 1

استفاده از پوشش گياهي تزئيني و متفاوت با سایر قسمت های پياده راه براي تغيير کاراکتر زون ورودي توصيه - 2
می گردد.

TOD شکل 57- تأکیدات دروازه ای و نشانه ای در ایستگاه های اصلی

برج های - 3 بزرگ،  تجاري  مجتمع های  ایستگاه،  ساختمان  مانند  خاص  عمومي  یا  خصوصي  ساختمان های 
از  متأثر  توسعه  در  شهري  نشانه های  به مانند  باید  مسکوني 
باشند.  خوانا  ورودی های  داراي  و  شاخص  عمومي  حمل ونقل 

)شکل 57(

استقرار ابنيه بلندمرتبه در جهت تأکيد بر کانون های عملکرد - 4
و فعاليت مهم یا نقطه کانوني باارزش مانند ایستگاه حمل ونقل 

عمومي توصيه می گردد.)شکل 58(

توده گذاری فرم هاي ساختماني مي تواند در جهت شکل گيري - 5
الگوهاي دروازه اي باشد. با رعایت این اصل در صورت قرارگيري 

کالبد در مقابل محورهاي داراي دید به محيط طبيعي، مي توان ارتباط بصري را حفظ کرد. 
10-3-5- معماري

مصالح مورداستفاده از مصالح بادوام و همخوان با هویت - 1
بومي توسعه موجود انتخاب گردد.

هر چهار نماي ساختمان ها در صورت رؤیت باید طراحی شده - 2
اصلي  نماي  ولي  شود  استفاده  آن  در  یکسان  مصالح  از  و 

داراي ورودي شاخص و دعوت کننده باشد. 

اهميت شهري - 3 که  گردد  تشویق  باید  معماري  از  آن گونه 
ایستگاه را منعکس کند و ساختمان هایي ایجاد کند فارغ از 
سبک معماري بتوانند حس کيفيت، دوام و هویت اجتماعي 

را نشان دهند. 

شکل 58- استقرار ابنیه بلندمرتبه در کانون های TOD شهری

شکل 59- استفاده از ایوان و رواق در نماي اصلي ابنیه و 
ایستگاه حمل ونقل عمومي
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استفاده از ایوان و رواق در نماي اصلي ابنيه و ایستگاه حمل ونقل عمومي براي ایجاد فضاي انتظار و فضاي - 4
راحت براي پياده ضروري است.)شکل59(

10-3-6- سیماي زمین

داراي - 1 باید  خيابان ها  و  کنج ها   ، راه ها  پياده  تقاطع  محل 
سيماي زمين غني باشد.)شکل60(

داراي کف سازی و - 2 باید  پياده  و  تقاطع مسير سواره  محل 
سيماي زمين شاخص و هدایت کننده باشد.

توجه به مبلمان شهري ، کف سازی و تجهيز فضاهاي پياده - 3
و  شخصيت  می گردد.  توصيه  واحد  زمين  سيماي  قالب  در 
و  فضا  درست  تجهيز  به  منوط  پياده  فضاهاي  جذابيت 
بهره گيری از پوشش گياهي و هنرهاي عمومي است. ازجمله 
حمل ونقل  از  متأثر  توسعه  جهت  ضروري  شهري  مبلمان 
زباله،  سطل های  نورپردازي،  عناصر  به  می توان  عمومي 
مبلمان نشستن، فضاهاي انتظار در ایستگاه ها، ایستگاه های 

حمل ونقل عمومي فرعي واصلی، تابلوهاي تبليغاتي و گرافيکي، عالئم راهنما، عالئم معرفي فضا و جعبه های 
گل اشاره کرد.)شکل61(

نورپردازي و سيماي زمين خيابان ها باید به گونه ای باشد که خط ساختمان را شاخص کرده، نماي خياباني را - 4
به عنوان یک عنصر معماري تقویت کنند و محيطي پياده محور ایجاد نمایند.

10-3-7- کف سازی

متأثر - 1 توسعه  در  زمين  سيماي  و  طبيعي  منظر  آرایش  در 
از حمل ونقل عمومي انتخاب نوع کف سازی باید به گونه ای 
حرکت  تسهيل  جهت  الزم  انعطاف  از  که  بگيرد  صورت 
پياده، دوچرخه، وسيله نقليه عمومي و حرکت محدود و آرام 

اتومبيل شخصي برخوردار باشد.)شکل 62(

کف سازی پياده راه عالوه بر اینکه بستر قرارگيری نيمکت و - 2
مبلمان شهري است عامل تعریف کننده مسير و هدایت کننده 

عابران پياده نيز می باشد.

شکل 60- ایجاد سیمای زمین غنی

شکل 61- تجهیز فضای پیاده

شکل 62- تنوع در کف سازی مسیرهای پیاده و سواره TOD محلی
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10-4- عرصه عمومي

پارك ها، پالزاها و عرصه های همگاني باید با خرده فروشی ها - 1
و اغذیه فروشی ها محصور گردند تا هم فضاي مرکزي تعریف 
استقرار  پياده فراهم گردد.  گردد و هم بستر حضور و تحرك 
به  باز  پيرامون فضاهاي  خرده فروشی ها  و فضاهای سبز در 

محصوریت فضا نيز کمک می کند. )شکل 63(

توسعه متأثر از سيستم حمل ونقل همگاني باید شامل پارك ها - 2
و فضاهاي همگاني قابل استفاده و در دسترس عموم باشد و 
حمل ونقل  ایستگاه  بين  مسافت  بي مورد  کردن  طوالني  از 
عمومي، خدمات شهري و خانه هاي مسکوني خودداري شود.

و - 3 خيابان  داخل  از  باید  راه ها  پياده  و  عمومي  عرصه های 
فضاهاي شهري پيرامون قابل رؤیت و نظارت باشد.

در نظر گرفتن پهنه های آرام فضاهاي استراحت و تماشاي فعاليت ها در فضاهاي باز عمومي توصيه می گردد.- 4

عناصر فضاهاي باز را طوري باید چيدمان و ترکيب کرد که مقياس پارك ها و پالزاهاي بزرگ، خرد شود و به - 5
چند فضاي کوچک تر و مفيدتر براي استفاده پياده تبدیل گردد.

نفوذ حرکت و فعاليت به عرصه های عمومي فقط در صورتي رخ می دهد که این عرصه ها محيط هایی جذاب و - 6
ایمن براي پياده باشد. نورپردازي، مبلمان شهري زیبا، راحت و بادوام، پوشش گياهي سایه انداز، تقاطع های ایمن 

پياده و کف سازی مناسب از عوامل جذاب نمودن عرصه های عمومي است.)شکل 64(

استفاده از سایه بان در ساختمان های واقع در جداره پياده روهای فعال براي حفاظت شهروندان در هنگام خرید، - 7
تماشا و قدم زدن توصيه می شود. )شکل 65(

TOD شکل 65- ایجاد فضای حرکت پیاده ایمنشکل 64- جاری شدن فعالیت و سرزندگی در عرصه های عمومی

TOD شکل 63- ایجاد عرصه عمومی فعال در جوار کانون
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باید کف سازی - 8 محيط ها  این  شوند.  ترکيب  پياده  محيط های خاص  با  باید  عمومي  ایستگاه های حمل ونقل 
داراي  نقليه  وسيله  توقف  فضاي  مجاور  و  داشته  متفاوت 
فضاي طراحی شده براي انتظار مسافران باشد. همچنين این 

فضا باید مرتبط با پارکينگ باشند.

مناسب ترین - 9 عمومي  عرصه هاي  داخل  مستقيم  عبور 
دسترسي براي سالمندان، معلولين و حتي افراد عادي است. 
نياز  مطابق  که  هستند  آن هایی  مسيرها  مورداستفاده ترین 
مسيرها  یعني  مي شوند.  کشيده  مقصدها  بين  مردم  طبيعي 
استراحت  محل هاي  دارایي  و  بوده  مستقيم  و  کوتاه  باید 

همراه با نور مناسب طراحي گردند. )شکل 66(

استفاده از هنرهاي همگاني )Public Art( براي غنا بخشيدن به فضاهاي عمومي، پارك ها و پالزاها توصيه - 10
می گردد. )شکل67(

شکل PUBLIC ART -67 - استفاده از هنرهای همگانی در طراحی فضا

10-4-1- نورپردازي و مبلمان شهري

استفاده از مبلمان شهري، تجهيزات مناسب مقياس پياده، هنرهاي همگاني و پوشش گياهي براي جذاب و - 1
راحت نمودن فضا توصيه می گردد. تعریف راسته هاي عرضه آثار هنري در عرصه هاي عمومي منجر به جذب 

همه گروه ها با سالیق و عالیق متفاوت مي شود.

مبلمان شهري و تجهيزات پياده باید شرایط همه استفاده کنندگان اعم از کودکان، بزرگ ساالن و افراد کم توان، - 2
متناسب باشد.

ساعات - 3 تمام  در  پياده  تردد  فضاهاي  و  راه ها  پياده  روشنایي  و  امنيت  به نحوی که  مناسب  نورپردازي  تأمين 
شبانه روز تأمين گردد، توصيه می شود.

10-4-2- عالئم و تابلوهای راهنما

عالئم ایستگاه هاي حمل ونقل و مراکز مسکوني و خرید باید ساده و واضح باشد.- 1

شکل 66- ایجاد مسیرهای کوتاه و مستقیم پیاده
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رعایت اصل هماهنگي در استقرار تابلوها و عالئم در جداره هاي خيابان توصيه می گردد.از تجمع تابلوها در - 2
تابلوها را قرار داد که خوانایي عالئم مربوط به خيابان ها و عالئم راهنما  باید جلوگيري و طوري  یک نقطه 

مخدوش نشوند.
10-4-3- نظم عملکرد و فعالیت

و - 1 خرده فروشی ها  مانند  پياده  جاذب  فعاليت های  و  عملکرد  است  الزم  راه ها  پياده  ساختن  فعال  به منظور 
پالزاهاي  و  پارك ها  به  پياده  فعاليت های  و  گردند  مستقر  خيابان  در جداره  در طبقه همکف  اغذیه فروشی ها 

مرتبط با ایستگاه جاري گردد.)شکل 68(

ساختمان هاي تک منظوره و تک فعاليت براي استقرار در توسعه متأثر از سيستم حمل ونقل عمومي مناسب - 2
نيستند. در عوض ساختمان هایي که داراي کاربري هاي فعال در طبقه همکف و واجد سرزندگي خيابان مي باشند، 

کارکرد مناسبي در TOD خواهند داشت.)شکل 69(

 شکل 69- رونق عملکرد و فعالیت در اطراف ایستگاه اوکلندشکل 68- ساماندهی عملکرد و فعالیت پیاده
Oakland BART Station

براي اینکه یک TOD موفق باشد و مردم کمتر از اتومبيل شخصي استفاده کنند باید بتوانند بيشتر سفرهاي - 3
روزانه را پياده طي نمایند و خدمات موردنياز به سادگی از طریق وسایل نقليه عمومي قابل دسترسی باشد.

جوار - 4 در  خوردن  چاي  و  خوردن  غذا  مانند  بگيرند  باز صورت  فضاي  در  می توانند  که  فعاليت هایی  استقرار 
ایستگاه های حمل ونقل و در فضاهاي طراحی شده بدین منظور به شدت توصيه می گردد.

فعاليت های مسکوني و خرده فروشی باید تا جایي که ممکن است به مرکز توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي - 5
نزدیک باشند تا مرکز توسعه سرزنده و فعال باشد. 

امتداد مسيرهاي منتهي به کانون های - 6 پياده روی در  استقرار عملکردها و فعاليت های پرطرفدار فاصله قابل 
تبادل سفر و ایستگاه های حمل ونقل عمومي باعث تشویق پياده روی و استفاده از حمل ونقل عمومي و هدایت 

جریان حرکت پياده به سمت ایستگاهی حمل ونقل  می گردد.
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10-4-5- اقلیم و محیط زیست

براي آنکه عرصه هاي پياده در طرفين خيابان از نور کافي و طبيعي خورشيد در فصل هاي سرد سال بهره مند - 1
گردند بهتر است طبقه باالیي ساختمان ها نسبت به خط ساختمان عقب نشيني داشته باشد.)شکل 71 و 70(

شکل 70 و 71- ایجاد آسایش اقلیمی با تمهیدات معمارانه

استقرار شبکه ای هم پيوند از مسيرهاي سبز که مرتبط با پياده راه ها باشند منجر به ارتقای ارزش های طبيعي - 2
سایت توسعه می گردد.

و - 3 غيرمسکوني،  و  مسکوني  توسعه های  پياده،  مسيرهاي 
از حمل ونقل عمومي  تسهيالت حمل ونقل در توسعه متأثر 
باید بر اساس شرایط اقليمي و آب و هوایي طراحي گردد. 
سایه بان،  رواق،  سرپوشيده،  انتظار  فضاهاي  شامل  امر  این 
با پوشش گياهي می گردد.  اتوبوس، و ترکيب  ایستگاه های 
این عناصر طراحي باعث می شوند انتظار، سوارشدن و پياده 

شدن از وسایل نقليه عمومي راحت تر باشد. 

اقليمي - 4 باید بر اساس مالحظات  طراحي ساختمان ها، ایستگاه ها، مراکز کار و اشتغال و واحدهاي مسکوني 
صورت بگيرد تا کمترین هزینه و اتالف انرژي وجود داشته 

باشد.)شکل 72(

استفاده از گونه های گياهي زیبا ، متنوع و متناسب با شرایط - 5
اقليمي منطقه در جهت ارتقای آسایش پياده در حاشيه پياده 

راه ها ، خيابان ها و فضاهاي باز توصيه می گردد.

فرم ساختمان ها مي تواند به واسطه هدایت و انتقال جریان - 6
در  را  مطلوبي  کيفيت   بلوك ها  بين  باز  فضاهاي  درون  باد 
فصل تابستان فراهم کرده و موجب تهویه طبيعي نيز گردد. 
باد  برابر  ازاین رو الزم است به نحوه قرارگيري بلوك ها در 

توجه شود)شکل 73(

شکل 72- توجه به مالحظات اقلیمی

شکل 73- فرم ساختمان ها و خیابان ها باید قابلیت هدایت 
جریان باد را داشته باشند
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فاصله بيش ازحد توده ها موجب مي شود جریان باد به پایين کشيده شود و چرخش باد در فضاي باز موجب از - 7
بين رفتن آسایش اقليمي و ایجاد فضاي باز نامطلوب شود.

10-4-6- حمل ونقل و ترافیک

استفاده از تکنولوژی های نوین حمل ونقل مانند قطار سبک - 1
و اتوبوس ریلي و ترکيب آن ها با مسيرهاي دوچرخه و پياده 
منجر به افزایش کارایي سيستم حمل ونقل عمومي می گردد.

)شکل 74(

حمل ونقل - 2 براي  عمومي  خدمات  تسهيالت  از  استفاده 
بار  بار ترافيکي و  کارمندان به مراکز اشتغال باعث کاهش 

پارکينگ بر فضا می گردد.

اتوبوس - 3 از  اعم  حمل ونقل  مختلف  سيستم های  ترکيب 
اتوبوس مدارس و سرویس های  اتوبوس دولتي،  خصوصي، 

اختصاصي در یک شبکه منسجم توصيه می گردد.

واحدهاي همسایگي و محالت باید داراي اتصاالت چندگانه به کریدروهاي قطار سبک و اتوبوس سریع و - 4
تشویق کننده استفاده از دوچرخه، وسيله نقليه همگاني و پياده روي باشد.

مسير حمل ونقل عمومي )اتوبوس ریلي، تراموا، قطار سبک، اتوبوس( می تواند در وسط یا یک طرف خيابان قرار - 5
بگيرد. در خيابان های با عرض زیاد، وسيله نقليه عمومي می تواند 
از وسط خيابان عبور کند. در این حالت محل توقف مسافران از 

پياده رو جدا می شود. 

جداره های - 6 داراي  خيابان های  یا  کم  عرض  با  خيابان های  در 
فعال و پياده روهای وسيع و در مراکز شهري بهتر است وسيله 
نقليه ازیک طرف خيابان عبور کند. در این حالت تعامل خوبي بين 
فعاليت های خيابان و کاربران سيستم حمل ونقل عمومي برقرار 

می شود. )شکل 75 و 76(

مفيد. - 7 نه  و  است  امکان پذیر  نه  شخصي  اتومبيل  کامل  حذف 
چراکه حضور کم تعداد اتومبيل در خيابان های شهري باعث ارتقای 
غنا و تنوع محيط می گردد، ليکن با استفاده از تقویت سيستم های 
حمل ونقل عمومي، کارآمد و قابل اطمينان نمودن سفرهاي عمومي 

می توان از اقبال شهروندان به اتومبيل شخصي کاست.

شکل 74- استفاده از تکنولوژی های نوین حمل ونقل عمومی
 

شکل 75- عبور وسیله نقلیه ازیک طرف خیابان
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TOD شکل 76- گونه های متفاوت کانون

10-4-7- پارکینگ 

براي مدیریت پارکينگ 3 اصل مهم توصيه می گردد: - 1

1-1- اشتراکي کردن پارکینگ ها.

فعاليت های مختلف در روزهاي مختلف می توانند از یک پارکينگ استفاده کنند. در روزهاي کاري ادارات و 
از پارکينگ های بخش های اداري استفاده کنند. در ساعت های بعدازظهر و روزهاي آخر  مراکز اشتغال می توانند 
هفته همان پارکينگ می تواند به مراجعه کنندگان فعاليت های فرهنگي تفریحي مانند تئاترها و موزه ها اختصاص 

یابد.)شکل 77(

شکل 77- برش عرضی خیابان  و ابنیه و نحوه دسترسی پیاده در TOD محلی

1-2- طبقاتي کردن پارکینگ ها.

 استفاده از پارکينگ های طبقاتي در توسعه متأثر از حمل ونقل عمومي به شدت تشویق می شود. طبقات پایين 
این پارکينگ ها اختصاص به خرده فروشی ها و تجاري مختلط دارد. پارکينگ های طبقاتي باید در ميان ساختمان های 

دیگر محصور شوند.
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1-3- نیمه محصور کردن پارکینگ ها.

تسلط  از  جلوگيري  و  آن  منفي  بصري  تأثير  کاهش  و  باز  فضاهاي  بر  پارکينگ  غلبه  از  جلوگيري  براي   
پارکينگ ها بر فضا باید پارکينگ ها را در البه الی ساختمان های دیگر پيچيد و احاطه کرد. به طوری که در پشت یا 
کنار ساختمان هایی که در امتداد پياده راه های فعال قرار دارند مکان یابی شوند. ولي در ورودي پارکينگ می تواند 
رو به خيابان اصلي باشد. محل ارتباط عابر پياده و ورودي پارکينگ باید به صورت محيطي پياده-مدار طراحي شود.

)شکل 78(

 

روپیاده  

 هافروشیخرده
 و خدمات 

 

 پارکینگ طبقاتی 

 

 مراکز اشتغال

 کتابخانه 

ايستگاه 
METRA  

هایپارکینگ  

محدود ای حاشیه  

TOD شکل 78- مدیریت پارکینگ در

طراحي - 2 لزوم  هستند،  پياده  افراد  اتومبيل،  از  پياده شدن  به محض  سواره  شهروندان  که  نکته  این  به  توجه 
تسهيالت جذاب در مسير دسترسي به پارکينگ را روشن مي کند.

پارکينگ هاي عمومي که سهم عمده ای در افزایش استفاده از حمل ونقل عمومي دارند الزم نيست متصل به - 3
ایستگاه های حمل ونقل عمومي قرار بگيرند. بلکه فاصله 2 تا 5 دقيقه پياده روی دسترسي آساني فراهم می کند.

پارکينگ های اصلي باید از خيابان های جمع کننده و اصلی پيرامون منطقه ایستگاهي قابل دسترسی باشند، - 4
بدون آنکه بر محيط های پياده و مسکوني نزدیک ایستگاه تأثير منفي بگذارند.

هم جواری پارکينگ با مناطق مسکوني می تواند تأثيراتی بر ساکنين و پياده ها داشته باشد. ازاین رو فضاهاي 
پارکينگ نباید مجاور مناطق مسکوني قرار بگيرند و مطالعه و کنترل دائمي درباره تأثيرات متقابل این دو در توسعه 

متأثر از حمل ونقل عمومي ضروري است.

پارکينگ ها باید درجایی استقرار یابند که مخل آسایش پياده در مناطق ایستگاهي نباشد و نباید بدون واسطه - 5
در کنار خيابان قرار بگيرند. وجود این حفره ها در کنار خيابان از سرزندگي آن می کاهد.

پارکينگ ها باید طوري طراحي و مکان یابی شوند که تعداد تقاطع های سواره با پياده راه های اصلي کم باشد.- 6

استفاده از پارکينگ های دوچرخه داراي تسهيالت قفل کننده در ایستگاه های مترو و اتوبوس توصيه می گردد.- 7
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تعداد پارکينگ های حاشيه خيابان را باید کاهش داد تا از ترافيک سواره و تداخل آن با حرکت وسایل نقليه - 8
همگاني جلوگيري شود.ولي در صورت لزوم باید پارکينگ با 
حمل ونقل  تردد  مسير  اصلی    جداره های  از   عقب نشينی 

عمومي طراحي گردد.)شکل 79(

عمومي - 9 حمل ونقل  از  متأثر  توسعه  در  پارکينگ  فضاهاي 
باید داراي قيمت مناسب و بدون محدودیت زماني دسترسي 

باشند.

پارکينگ ها باید طوري طراحي شوند که فضا تحت تسلط - 10
اتومبيل ها قرار نگيرند. مجموعه ای از پارکينگ های عمومی 
مانع  مهم ترین  باشند،  کرده  احاطه  را  توسعه  منطقه  که 
پياده روی است و اراضي باارزشي که می تواند براي استقرار 
عملکردها و فعاليت های مرتبط با توسعه به کار گرفته شود 

را  اشغال می کند.

سطوح پارکينگ باید به کمک لنداسکيپ و مسير عبور پياده به ردیف های کوچک تر تقسيم گردند و نباید - 11
مسير حرکت پياده را مختل کند.)شکل 80(

درصورتی که پارکينگ اجباراً در امتداد خيابان قرار بگيرد - 12
و  زمين،  آرایي و سيماي  از عناصر محوطه  استفاده  با  باید 
استفاده از پوشش گياهي مناسب تأثير منفي نماهاي خالي 
جداره پارکينگ را کاهش داد. جداره پارکينگ نباید با دیوار 
و پوشش  نرده، فنس  از  بلکه می توان  از خيابان جدا شود. 

گياهي ردیفي استفاده کرد.

استفاده از تجهيزات روشنایي کافي براي روشن کردن مسير دسترسی های داخلي پارکينگ و دسترسي از - 13
پياده راه.

سطوح پارکينگ باید دسترسي ایمن به پياده راه و جریان سيرکالسيون ایمن داشته باشد. - 14

پارکينگ ساختمان های مسکوني مستقر در توسعه متأثر - 15
از حمل ونقل عمومي باید در صورت امکان در زیرزمين و در 
غير این صورت در حياط پشتي قرار بگيرد. پارکينگ  آزاد 

امتداد خيابان جلوي ساختمان ممنوع است.)شکل 81(

 شکل 79- کنترل موقعیت پارکینگ ها
Midtown Main Street Concept Plan

شکل 80- جانمایی پارکینگ ها نباید مسیر حرکت پیاده را مختل کند

شکل 81- پارکینگ نباید به شکل آزاد در فضای باز قرار بگیرد
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