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   چكيده
گردد. حمل و نقل در واقع موضوعي محوري در زندگي ما يامروزه حمل و نقل شهري يكي از اركان اصلي مبحث پايداري تلقي م

 كالبدي، متعدد مشكالت با محالت قديمي بافت به اينكهبا توجه و نيز يكي از مشكالت جدي است كه با آن رو به رو هستيم. 

 هاي كيفيت شاخص سطح ارتقا موجب تواندمي بصري، و فيزيكي دسترسي سهولت بنابراين ،است مواجه اجتماعي و اقتصادي

تحليلي شكل گرفته است.  -مقاله حاضر از لحاظ هدف به روش كاربردي و از حيث شيوه مطالعه به روش توصيفي. شود محيط

 بررسي ضرورتاين مقاله با هدف اصلي  اي و مطالعات ميداني انجام شده است.كتابخانهها به صورت شيوه جمع آوري داده

به اين  ،ضمن مطالعه ادبيات نظري ،ارتقا كيفيت محيطي درصدد آن است نقل در محله زندهاي همدان در جهتپايداري حمل و 

سبب ارتقاي شاخص هاي كيفيت محيط شهري تواند در محله زندها ميحمل و نقل پايدار  يها شاخص شيپا پرسش اساسي كه

و  مورد بررسي قرار گرفت هاي كيفيت محيط شهريدر ابتدا شاخص هاي حمل و نقل نقل پايدار و شاخصپاسخ دهد.  ،گردد

يافته هاي تحقيق ها با يكديگر مشخص گرديد كه سپس با بهره گيري از چك ليست دودويي طراحي شهري ميزان ارتباط شاخص

  در اين ارزيابي به ترتيب  ارتقاي كيفيت محيط شهري شود.باعث تواند هاي حمل و نقل پايدار ميآن است كه شاخصنشانگر 

   پياده مداري و امنيت داراي بيشترين تاثير بوده اند. ،شاخص هاي كيفيت محيطي

  

  همدان ،يشهر يها طيمح ت،يفيك دار،يپا  نقل و حمل دي:يهاي كلواژه

  مقدمه -1
بروز و يا تشديد برخي اثرات منفي و زيانبار حمل و نقل به 

 ،عنوان يكي از اساسي ترين بخش هاي كشور در ساليان اخير

به مورد توجه كارشناسان و برنامه ريزان قرار گرفته است. 

ابر شهري و عتراكم فراوان وسايل نقليه م ،عنوان نمونه

معضل نزديك شدن به  ،مصرف باالي سوخت هاي فسيلي

هاي آستانه اتمام اين منابع غير جايگزين و انتشار آالينده

(استاد  مخرب محيط زيست ناشي از آن ها را تداعي مي كند

توسعه ريزي از ديدگاه در برنامه ).1392 ،جعفري و رصافي

  ناگريز بايد سامانه حمل و نقل نيز به  ،پايدار براي شهر

هاي توسعه پايدار هماهنگ گونه اي طراحي شود كه با مالك

بنابراين مي توان گفت  ).1388،(حاتمي نژاد و اشرفي باشد

يكي از مهم ترين موضوعات مورد نظر در زمينه توسعه 

 ،(بختياري و همكاران راهبرد حمل و نقل پايدار است ،پايدار

. وضعيت ايدار نيستحمل و نقل شهري امروزه پ ).1388

هاي جوامع و گروه ،هاهاي دولتجدي است و نياز به اقدام

. از سوي ديگر با توجه (Lindholm, 2010)مختلف دارد

هاي بافت ،به تحوالت زندگي شهرنشيني چند دهه اخير

 ،اقتصادي ،يتيقديمي با مشكالت عديده اي در ابعاد مدير

تاسيسات و تجهيزات شهري و ساير  ،كالبدي ،اجتماعي

كه همه اين عوامل دست  ،امكانات شهري مواجه شده است
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   براي فرسودگي اين را و زمينه مناسبيبه دست هم داده 

 هاي با ارزش و تاريخي فراهم نموده استبافت

شاخص هاي گيري از اين پژوهش با بهره ).1383،(بوچاني

هاي از دست درصدد بازگرداندن كيفيت پايدارحمل و نقل 

اي است كه توسط عدم برنامه ريزي حمل و نقل محلي رفته

هاي هاي ترافيكي در محدودهو تبيين و تشريح محدوديت

مسكوني ايجاد شده است. براين اساس سوالي كه پژوهش 

  از: است سازد عبارتحاضر را به خود متوجه مي

 محله در داريپا نقل و حمل يهاشاخص شيپاآيا  - 

 طيمح تيفيك يهاشاخص يارتقا سبب توانديم زندها

 ؟گردد يشهر

  

 

  پيشينه تحقيق -2
) در مقاله خود تحت عنوان 1393امانپور و همكاران (  

هاي پايداري حمل و نقل ارزيابي و الويت سنجي شاخص

شهر اهواز)  شهري با استفاده از منطق فازي (نمونه موردي :

با هدف ارزيابي و الويت سنجي شاخص هاي پايداري حمل 

خاكساري و  .انده استو نقل در شهر اهواز به انجام رس

در مقاله خود تحت عنوان ) 1393(روحاني چواليي 

پايدارسازي حمل و نقل در جهت ارتقا كيفيت محيط شهري 

ركز با تاكيد بربافت هاي تاريخي (مطالعه موردي : مقايسه م

تحليلي  –تاريخي شهر مشهد و فرايبورگ) در نگاهي تطبيقي 

به بررسي اقدامات حمل و نقلي صورت گرفته در مركز 

   .پرداخته استتاريخي شهر مشهد و شهر فرايبورگ 

) در مقاله خود تحت 1392استادي جعفري و رصافي (   

عنوان ارزيابي سياست هاي توسعه پايدار در بخش حمل و 

نقل شهري با استفاده از مدل هاي سيستم پويايي؛ مطالعه 

موردي : شهر مشهد به مدل سازي وضعيت حمل و نقل شهر 

) در مقاله خود تحت 1390حكمت نيا (مشهد پرداخته است. 

برنامه ريزي حمل و نقل بر اصالح بافت كالبدي  عنوان نقش

به اين  SWOTبا استفاده از الگوي تحليل تهران  8منطقه 

نتيجه رسيده است كه تغييراتي كه به واسطه برنامه ريزي 

حمل و نقل در منطقه مورد مطالعه صورت گرفته عبارتند از : 

احداث بزرگراه هاي شهيد باقري و امام علي  ،تعريض معابر

 احداث پل هاي خاقاني و آغاز. رصافي و زرآبادي پورو 

در مقاله خود تحت عنوان بررسي توسعه پايدار  )1386(

حمل و نقل در ايران با استفاده از تحليل چند هدفي به 

بررسي توسعه پايدار حمل و نقل به صورت كلي و در سطح 

   ملي پرداخته است.

  

  توسعه پايدار -3

معطوف به ارتقا سطح و كيفيت  "توسعه"اصطالح      

 "پايداري"زندگي افراد و بهبود رفاه عمومي جامعه است و 

اشاره به استمرار اين فرآيند در طول نسل هاي بشر دارد.  ،آن

كليه جنبه ها و ابعاد زندگي بشر  ،توسعه پايدار ،به اين ترتيب

). توسعه پايدار 1392 ،(صفايي پور و روزبه گيردرا در بر مي

ها فزاينده در مورد ومي است كه پس از بروز نگرانيمفه

  ). 1999،(تودال تبعات منفي توسعه لجام گسيخته ظاهر شد

در  ،فرآيند پويا و بي وقفه اي ،به عبارت ديگر توسعه پايدار

زيست محيطي و اجتماعي  ،پاسخ به تغيير فشارهاي اقتصادي

ي توسعه). به هر حال تعريف 2005،(هاتون و گراهام است

پايدار از نظر بين المللي برداشت مردم محوري از آن است: 

اي كه نيازهاي نسل حاضر را بدون به مخاطره انداختن توسعه

 برآوده سازد ،هانيازهاي آنهاي آينده براي تامين نسلتوانايي 

  ).2005،(هيو

  

  حمل و نقل پايدار -4

در هاي حمل و نقل در شهرها عمدتا سيستم ،امروزه   

عدم دسترسي  ،تصادفات ،تصويري بد به دليل ازدحام ترافيك

به حمل و نقل عمومي و آلودگي محيط زيست نشان داده 

شده و به طور كلي عدم تعادل از نظر كيفيت زندگي در 

 Mat Yazid, et)را منجر شده است ،تحرك و جا به جايي

al,2011) اگرچه هيچ تعريف استانداردي از سيستم حمل .

اما تعريفي كه به طور گسترده  ،ل پايدار وجود نداردو نق

كه حمل و نقل پايدار  داذعان دار ،پذيرفته شده است

 ،پويا ،ها و دستورالعمل هاي يكپارچهمجموعه اي از سياست

اجتماعي و زيست  ،پيوسته و در بردارنده اهداف اقتصادي

محيطي است كه توزيع عادالنه و استفاده موثر از منابع جهت 
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رفع نيازهاي حمل و نقل جامعه و نسل هاي آتي را به همراه 

). سيستم هاي حمل و 1390،(استادي جعفري و حيدري دارد

مي تواند با كاهش تعداد آالينده هاي مربوط به نقل پايدار 

اي منتشر شده و بهبود حمل و نقل و گازهاي گلخانه 

گذاري در پايداري و سرزندگي جوامع از طريق سرمايه

به ويژه  ،از سيستم هاي اولويت دار ،امكانات حمل و نقل

سيستم حمل و نقل سبز و ترافيك غير موتوري سازگار با 

توان مي. (Song, et al,2013)د محيط زيست حمايت كن

و راحت ترين  موثرترينگفت حمل و نقل پايدار شهري 

طريق جا به جايي مردم و وسايل نقليه با كمترين ميزان 

با  ،مصرف انرژي (در زمينه سوخت و تالش هاي انساني)

كمترين ترافيك و كمترين اثرات سوء  ،مقبول ترين هزينه

(يزدان  زيست محيطي نظير آلودگي هوا و صدا مي باشد

  .)6،1390،پناهي و حيدري

  

  نقل پايدارشاخص هاي حمل و  -1- 4

در پژوهش هاي متعددي تقسيم بندي هاي گوناگوني از 

مولفه ها و شاخص هاي پايداري حمل و نقل شهري به عمل 

شاخص هاي  ،بهره گيري از نظرات كارشناسان آمده است. با

پايداري حمل و نقل شهري به سه شاخص اصلي پايداري 

تقسيم محيطي زيست پايداري اجتماعي و پايداري  ،اقتصادي

فرعي در نظر گرفته شده  هاي و براي هر كدام شاخص

  شاخص هاي پژوهش آمده است. 1 است. در جدول

  

  )1392،: (امانپور و همكارانماخذ هاي حمل و نقل پايدارشاخص .1جدول 

  شاخص هاي فرعي  شاخص هاي اصلي

  پايداري اقتصادي

سازي منابع و امكانات براي ارتباطات بستر ،تشويق به استفاده از كاربري مختلط ،كنندگانارتقا رضايت مصرف

مديريت مصرف  ،هاي مصرف كنندگان كاهش مصارف انرژيكاهش هزينه ،تنوع در نوع وسايل حمل و نقل ،الكترونيكي

مايت از حمل و نقل ريلي و زير ها براي حمل و نقل جاده اي و حكاهش هزينه ،ريزي براي حمل و نقل سبزو برنامه

  زميني

  پايداري اجتماعي

حمايت از انسجام و  ،حمايت از امنيت و ايمني اجتماعي ،قابليت دسترسي برابر اجتماعي ،حمايت از سالمت اجتماعي

حمايت از پياده روي و برخورداري از شادابي  ،حمايت از مسافرت كودكان جامعه، يبرا نيتام تيقابل ،توسعه اجتماعي

  حمايت از اقتصاد اجتماعي ،حمايت از كيفيت زندگي اجتماعي ،حمايت از تنوع انتخاب اجتماعي ،اجتماعي

زيست پايداري 

  محيطي

جلوگيري  ،هاي اسيدي و شيمياييجلوگيري از انتشار آالينده ،كاهش آالينده هاي صوتي ،ينده هاي آب و هواييكاهش آال

جلوگيري از تاثير  ،هاجلوگيري از تاثيرات منفي بر روي كاربري ،جلوگيري از فرسايش خاك ،از آلودگي هاي آب و خاك

كارآمدي در مصرف  ،هااز تنوع زيستي و چشم انداز تمحافظ ،كاهش مصرف منابع فسيلي ،بر پذيرايي محيط زيست

  منابع تجديد پذير

  

  اهداف حمل و نقل پايدار -2- 4

حمل و نقل شهري پايدار مي تواند به عنوان يك سيستم تمام 

  : سازد هاهداف زير را بر آورد

اطمينان از دسترسي هاي ارائه شده توسط سيستم  •

  .حمل و نقل به تمام دسته بندي هاي حمل و نقل

، انتشار گازهاي گلخانه اي، كاهش آلودگي هوا •

زباله و سر و صدا به سطح بدون اثرات منفي بر 

سالمت شهروندان و طبيعت (سازگاري با محيط 

  .زيست)

بهبود منابع و بهره وري انرژي و مقرون به صرفه  •

  .بودن حمل و نقل كاال (پايداري اقتصادي)

، كمك به افزايش جذابيت و كيفيت محيط شهري •

توسط اجتناب از حوادث، به حداقل رساندن 

استفاده از زمين بدون به خطر انداختن جا به 
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(خاكساري و روحاني  جايي و حركت شهروندان

 Russo & Comiبه نقل از  1393،چواليي

2012,.( 

  

  هاي حمل و نقل پايدارويژگي - 3- 4

خصوصيات اصلي شبكه هاي حمل و نقل شهري مطلوب را 

  موارد زير خالصه نمود :مي توان در 

، استفاده از وسايل تر باشد؛ به دليل نياز به جا به جاييپايدار

حمل و نقل (همه انواع آن) در حال رشد است. براي بي اثر 

كردن تبعات اين مسئله، بايد آلوده كننده ترين نوع حمل و 

  نقل و استفاده فردي از وسايل موتوري شخصي كاهش يابد.

كوتاه كردن فاصله زمان براي مسافرت هاي  ؛كارآمدتر باشد

، ساختن مكان هاي كار، خدمات اوليه، خريد و روزانه

فراغت در دسترس براي پرهيز از متوقف ماندن در ترافيك و 

  پيشرفت گونه هاي بينابين حمل و نقل.

شبكه حمل و نقل عمومي بايد متضمن ايمني ؛ ايمن تر باشد

شبكه اي به زيرساخت هاي  و امنيت مسافران باشد. در چنين

مناسب نياز است تا از كاربران ضعيف تر (مانند دوچرخه 

(ثقفي سواران و پياده ها) در مقابل سوانح حمايت كند

  .)1387،اصل

 اصول حمل و نقل پايدار - 4- 4

 21 قرن در موفق شهر كي در نقل و حمل دارييپا براي

    و رموتورييغ نقل و حمل جمله از ادييز هاي نهيگز

 وجود يليفس فرا هاي سوخت با نقل و حمل هاي نهيگز

 در ساعت ها ندارند ليتما شهري چيه شهروندان دارد.

 و كنند اده روييپ الي و گل در باشند، نيسنگ هاي كيتراف

 خطر احساس كار محل تا ساده ك دوچرخه سواريي براي اي

 كه براي كنند يزندگ ييشهرها در دارند ليتما آنها. ندينما

 .دارد تري سالم يزندگ تيقابل و شده جاديا خالقانه تعامالت

 والتر توسط كه "ماست به متعلق ما شهرهاي " كتاب در

 چاپ به 2010 در سال IDTPموسسه  نيمحقق از هوك

 در داريپا نقل و حمل الزمه كه را اصل 10 است؛ دهيرس

  :از  عبارتند كه است شده انيب است شهري يزندگ

  ايجاد فضاهاي مناسب پياده روياصل اول :  •

براي دوچرخه  ايجاد محيطي مناسب: اصل دوم  •

  سواران و ساير وسايل نقليه موتوري

اصل سوم : حمل و نقل عمومي كم هزينه و  •

  گسترده

اصل چهارم : مديريت سفرها با ايجاد دسترسي  •

يه لبراي پياده روي پاك با كاهش تعداد وسايل نق

  و با سرعت ايمن

ترين و : حمل و نقل بار و كاال در پاكاصل پنجم  •

  ايمن ترين حالت

اصل ششم : اختالط كاربري ها يا يكپارچه سازي  •

  ، ساختمان ها و فضاهامردم با فعاليت ها

اصل هفتم : متراكم سازي ساختمان ها و پياده  •

محور و حمل و نقل عمومي محور كردن نواحي 

  شهري

فرهنگي، ، افزودن امتيازات طبيعي اصل هشتم : •

  اجتماعي و تاريخي

مستقيم كردن مسيرهاي پياده روي با  اصل نهم : •

  كوچك كردن بلوك هاي شهري

 بادوام ساختن و پايدارسازي اصل دهم : •

 از حداكثري استفاده گرفت جهينت توان يم باال اصول از آنچه

 گسترش براي اي نهيزم جاديا و موتوري ريغ هينقل ليوسا

. است پاك ييجابجا نوع نيا شتريب چه هر شدن تر ريفراگ

 روي ادهيپ به ژهيو التيتسه هئارا و جاديا به اشاره اصول نيا

 استراتژي توان يم يكل حالت در است سواري دوچرخه و

 يزند( مينيبرگز موجود هاي استراتژي به توجه با را ريز

  .)1391 ،يخاكسار و اتشبار

راهكارهاي حمل و نقل پايدار در مقياس محلي و  - 5- 4

  دستيابي به آن

هرچند ايده هاي وسيعي مانند پايداري و توسعه پايدار 

مسائل زيادي را در وراي مقياس طراحي و برنامه ريزي 

محلي مطرح مي كند اما با توجه به تعريف ارائه شده از 

منابعي را كه  ،توسعه پايدار بايد به صورت موردي ،پايداري
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در جوامع مختلف تحت فشار هستند در نظر بگيرد و از آن 

      جايي كه غالبا تمام سياست ها به صورت محلي پياده 

بنابراين هر اعتباري و توجيه پذيري در ايجاد روند  ،دنمي شو

هرچند اين پايداري مسلما بايد در مقياس محلي باشد. 

ي بايد اين تعريف اين ابهام را ايجاد مي كند كه در چه مقياس

اعمال آلترناتيوهاي حمل و  توسعه پايدار را در نظر گرفت.

هاي زندگي (اجتماعي و نقل پايدار تغييراتي را در روش

مقاومت  پتانسيل اين تغييرات  ،كنداقتصادي و ...) پيشنهاد مي

كند كه مي توان اين موانع هايي را در سطح جامعه ايجاد مي

محلي به صورت زير طبقه بندي  را در برابر پايداري در سطح

  :نمود

: عدم انسجام تصميمات اجرايي در موانع اجرايي - 1

  هاي مربوطهها و ارگانشهرداري

: نواحي ساخته شده موجود كه مطابق با موانع ساختاري - 2

  توسعه بي رويه شهري است

موانع احساسي/رفتاري : نيروهاي اجتماعي مانند نحوه  - 3

  ؛استفاده از وسايل نقليه شخصيزندگي و عادت به 

: نيروهاي بازار مانند مقاومت در برابر موانع مالي/اقتصادي - 4

 ،اميني و جهانشاهلو( طرح هاي بديع و بدعت گذارانه

1385(.  

  

  هاي آنمفهوم كيفيت محيط و شاخص -5

 1976 سال در ملل سازمان سكونتگاه كنفرانس اولين در

مجمع  يك در بار اولين براي شهري محيط كيفيت مفهوم

 محيط كيفيت كنفرانس اين در. شد مطرح المللي بين رسمي

اجتماعي  عدالت و انسان اساسي نيازهاي نمودن برآورده با را

 شغل، مسكن، غذا،: از عبارتند نيازها اين كه دانستند مترادف

 توزيع و فردي پيشرفت امكان شرافت، آزادي، بهداشت،

 1394(تيموري و اصغري زماني، توسعه  درآمدهاي عادالنه

 است ممكن شهر محيط ). كيفيت1377به نقل از بحريني،

 مكان حس با مرتبط عوامل از تركيبي از باشد خوبي احساس

 آرامش، و امنيت احساس خوانايي، قبيل از مكان: هويت يا

 هويت جمعي، خاطره افراد، عاطفي ادراك و لذت سرزندگي،

 است، مهم آنچه .)1385فالحت،( تاريخي تعلق حس و

 محيط با انسان كه است) احساسي( عاطفي مستقيم ارتباط

 واكنش يا احساس ديگر عبارت به دارد، اطراف شده ساخته

 آن اصلي اجزاي و محيط فرم انسان، روان بين كه احساسي

 اقتصادي و فرهنگي اجتماعي، تعامالت ها،فعاليت سطح(

 Profect, Michuel and( گيردمي شكل) جامعه

Power, Gordon, 1992(. كيفيت برآيند از محيط كيفيت 

 اين با اما. شود مي حاصل معين ناحيه يك متشكله اجزاي

 يك از كلي ادراك بر سازنده، اجزاي جمع از بيشتر وجود

 باز، فضاي طبيعت،( سازنده اجزاي. دارد داللت مكان

 تسهيالت ،)مصنوع( ساخت انسان محيط ها، زيرساخت

    و  مشخصات يك هر) طبيعي ذخاير و كالبدي محيط

 يك بنابراين، باشند. مي دارا را خود خاص هاي كيفيت

 رضايتمندي و رفاه حس كننده القاء كيفيت، با شهري محيط

 يا اجتماعي كالبدي، خصوصيات طريق از شهروندان به

 چنين (Lansing and Marans, 1969).است نمادين

       اصلي پشتيبان و كيفيت با زندگي متضمن محيطي

 طوري به. است فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، هاي فعاليت

 اهداف از يكي به شهري محيط كيفيت ارتقاي امروزه كه

 است گرديده بدل شهري ريزي برنامه و سياستگذاري اساسي

(Jian Ge, Kazanori Hokao, 2006).   

  را دارد:يفيت محيط شهري به طور كلي ويژگي هاي زير ك

شود (يك احساس فردي از ادراك افراد ناشي مي •

 است)؛

اجتماعي،  - متغيرهاي همچون موقعيت اقتصادي  •

 اند؛جنس، سن و... در آن دخيل

 چند بعدي است؛ •

هاي ها و كيفيتهريك از ابعاد محيط، ويژگي •

 خاص خود را دارند (ماهيتي سلسله مراتبي دارد)؛

ها ها و كيفيتويژگيميزان تاثيرگذاري هر يك از  •

 هاي محيط متفاوت است؛در ادراك كلي از كيفيت
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هاي محيط بايد به هريك از اين ابعاد و ويژگي •

صورت يك كليت در نظر گرفته شود تا مفهوم 

يك كل درك شده در نظر گرفته  محيط به صورت

 شود.

 .ها استفاده مي شودبراي سنجش آن از شاخص •

ي كيفيت تشكيل دهندههاي اساسي يكي از فاكتور •

 .زندگي است

ها، بر اقتصاد شهر و محيط عالوه بر زندگي انسان •

نژاد و ديگران (حاجي اجتماعي نيز تاثيرگذار است

 Van Kamp et al، .(2003به نقل از  1390

به طور كلي تعاريفي كه از كيفيت محيط از ديدگاه  •

محققان و مجامع بين المللي وجود دارد در قالب 

  .بيان ارائه گرديده است 2شماره جدول 

  

   تعريف كيفيت محيط از ديدگاه محققان و مجامع بين المللي. 2جدول 

 )Van Kamp and et al،2003به نقل از  1391(ماخذ : رفيعيان و ديگران، 

  تعريف  انديشمندان

Lansing and Marans, 

1969 

باال، حس رفاه و رضايتمندي را به جمعيتي كه در آن ساكن هستند به واسطه ويژگي هايي يك محيط با كيفيت 

  كه ممكن است فيزيكي، اجتماعي يا نمادين باشند، منتقل مي كند.

Porteous,  
1971  

 هايي است كه در بين دارنده ادراك انتزاعي، طرز تلقي و ارزشكيفيت محيط موضوع پيچيده است كه در بر

  و افراد متفاوت است. گروه ها

Campell and et al,  
 1976 

هاي عيني و انتزاعي سكونت كه از تفريق عددي كيفيت محيط سكونتي عبارت است از نمايش عددي شاخص

  مي آيد.ش مي دهد، به دست اهميت يك خانه ايده آل از عددي كه شرايط فعلي خانه را نماي

RMB,  
1996 

عناصر تشكيل دهنده يك منطقه اما چيزي بيش تر از مجموع عناصر است، كيفيت كيفيت محيط ناشي از كيفيت 

محيط ادراك مكان به طور تمام و كمال است. عناصر تشكيل دهنده (طبيعت، فضاي باز، زيرساخت ها، محيط 

  بي هستند.  سابع محيط طبيعي) هركدام داراي ويژگي هاي خاص خود و كيفيت ننساخته شده، امكانات و م

RIVM,  
 2002 

Workshop 

Livability 

هاي اصلي مانند همانند كيفيت» كيفيت زندگي«تر به عنوان بخش اصلي مفهوم وسيع تواندكيفيت محيط مي

  هاي هم چون راحتي و جذابيت تعريف شود.ي و امنيت در تركيب با جنبهتسالم

Van Kamp and et al, 

2003  

با مفاهيمي همچون كيفيت زندگي، كيفيت مكان، ادراك و رضايت كيفيت محيط يك مفهوم چند بعدي است كه 

شهروندي و قابليت زندگي اشتراكاتي دارد به طوري كه در بسياري از موارد به عنوان معاني مشابه در نظر گفته 

  شود.مي

  

به طور خالصه، مي توان گفت كيفيت به آن ويژگي مشخص 

  ا يك پديده اطالق مي شود كه تاثير عاطفي و يك چيز ي

  

  

پس از ارائه تعاريفي از  .عقالني خاصي بر انسان مي گذارد

شاخص هاي كيفيت  كيفيت محيط از ديدگاه محققان به بيان

در قالب جدول ذيل از ديدگاه صاحب نظران گوناگون  محيط

  .مي پردازيم)  3(شماره 
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و بحريني و  1390: حاجي نژاد و ديگران، ماخذ( شهري نظران مطالعات صاحب ديدگاه از شهري  محيطت كيفي هايمؤلفه . 3 جدول

  )Ha,1989و   Jen & ting Lin, 2008و  1380و گلكار،  1377طبيبيان، 

  هاي كيفيت محيطمولفه  گزارش -مقاله  –كتاب   صاحب نظران

  جيكوبز جين

Jane Jacobs  

 بزرگ شهرهاي زندگي و مرگ«  كتاب

  1961 ،» آمريكايي

"The Death and Life of Great 

American Cities" 

 تنوع و استفاده تنوع به لحاظ( ها كاربري اختالط ها، فعاليت به ) توجه1

 انعطاف )4 اختالط اجتماعي )3دسترسي  قابليت و نفوذپذيري )2 )ابنيه سني

  .پذيري

  كوين لينچ

Kevin Lynch  

  1981، »شهرخوب  شكل تئوري «كتاب 

"A Theory of Good City 

Form" 

       ) كارايي  6كنترل و نظارت )5دسترسي )4سازگاري )3معني )2سرزندگي )1

  ) عدالت7

 اپليارد -جيكوبز

Jacobs & 

Appleyard  

ه سوي يك مانيفست طراحي ب« مقاله 

 1987، »شهري

"Toward an Urban Design 

Manifesto" 

       ) اصالت و معنا4) دسترسي به فرصت ها 3) خوانايي 2) سرزندگي 1

  ) محيطي براي همه7) خوداتكايي شهري 6) زندگي اجتماعي و همگاني 5

  يان بنتلي و همكاران

Bentley et al 

 مقاله و»  پاسخده هاي محيط«  كتاب

 1990 در اصالحي

"Responsive Environments" 

"Ecological Urban Design" 

قابليت شخصي  )5انعطاف پذيري )4خوانايي )3تنوع )2نفوذپذيري )1

         ) پاكيزگي2) كارايي مصرف انرژي 1ا ) غن7سازگاري بصري )6سازي

  ) حفاظت و نگهداري از اكوسيستم ها3

  پانتر و كرمونا

Punter  & 

Carmona 

1997، بعد طراحانه برنامه ريزي  

"The Design Dimension of 

planning" 

ديدها  ) كيفيت3منظر شهري  ) كيفيت2محيطي  زيست پايداري ) كيفيت1

  همگاني عرصه ) كيفيت6ها  ساختمان ) كيفيت فرم5شهر فرم ) كيفيت4

  سايت

pps 

Project for 

Public 

Spaces  

 1000 از بيش روي بر مطالعه حاصل

 كشورهاي در شهري فضاي عمومي قطعه

  مختلف

 و ها ) استفاده3 يذهن تصوير و آسايش )2پيوستگي  بهم و ) دسترسي1

  بودن ياجتماع )4ها  تيفعال

 كرمونا

Carmona  

 فضاهاي -عمومي مكانهاي «كتاب 

  2002، »شهري

" Public places-Urban Spaces"  

امنيت  و ) ايمني4همگاني  فضاي )3فضا  نرم و فضا سخت )2) دسترسي 1

  تراكم و اختالط )6شهري  ) منظر5

  

  روش تحقيق -6

تفسيري و مبتني بر  –پژوهش حاضر با روش تحليلي 

مطالعات اسنادي و نيز مشاهده ميداني انجام شده است. مباني 

نظري پژوهش از طريق مطالعات كتابخانه اي به دست آمده 

و شاخص هاي سنجش موضوع در جدولي به صورت مستند 

بهره گيري از چك با در مرحله بعد، . استخراج شده است

يفي شاخص هاي ليست دودويي طراحي شهري به ارزيابي ك

حمل و نقل پايدار در ارتقاي كيفيت محيط شهري پرداخته 

  و مهمترين شاخص ها شناسايي گرديده اند.شده است 
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  چارچوب نظري پژوهش -1- 6

       ،پس از بررسي ادبيات نظري  در پژوهش حاضر

شاخص هاي حمل و نقل پايدار در ارتقا كيفيت محيط 

شهري به دو شاخه اصلي حمل و نقل پايدار و كيفيت 

محيطي شهري تقسيم شده اند كه هركدام از آن ها داراي 

فاكتورهاي متعددي مي باشند كه پس از بررسي زيرشاخه ها 

در گام بعدي اين شاخص ها جمع بندي حاصل گرديد تا 

  پيشنهادات  ارائهويي قرار گيرند و به مالك مقايسه دود

  گردند. منجر 

  

  )چارچوب نظري پژوهش (ماخذ: نگارندگان .2نمودار 
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   محدوده و قلمرو پژوهش -2- 6

محله زندها درجنوب شرقي شهرهمدان و ما بين بلوار آيت   

خيابان آيت اهللا طالقاني واقع شده است. اين اهللا مدني و 

محله قديمي در منطقه سه طرح تفصيلي همدان كه جزء 

بزرگترين منطقه ها از مناطق هفت گانه همدان در رينگ دوم 

قدمت محله به قرن هفتم و هشتم هجري قمري  قرار دارد.

رسد و در اين محله بناي برج قربان قرار دارد. اين بنا مي

االسالم حسن ابن عطار حافظ ابولعالء همداني و  مدفن شيخ

جمعي از امراي سلجوقي است. تعامالت و فعاليت هاي 

اجتماعي در اين محله به دليل ساخت و ساز كمتر در سطح 

   مطلوبي قرار دارد و اغلب ساكنين خود را حفظ كرده است.

  

محله مورد مطالعه و مشكالت مربوط به شبكه  -6-2-1

  معابر

داراي ه معابر در درون محله با توجه به بافت قديمي شبك   

از  مشكالت و معضالتي در ارتباط با سواره و پياده است و

  پيروي  ايمن مي باشدخواست مردم كه دسترسي روان و 

 شامل را دو نوع شبكه دسترسي مطالعه مورد هلمحنمي كند. 

 كم يها كوچه و يميقد بافت كه به دليل وجودكه  شودي م

 ونقل حمل يبرا و دننكي نم نيتضم را عابران يمنيا عرض

 معبر 13 مطالعه مورد هلمح درمچنين ه. ستندين مناسب هم

 از معبر 4 كه باشند مي خروجي و ورودي مبادي عنوان به

 باشند مي اصلي خروجي و ورودي مبادي و اصلي معابر نوع

 كار به فرعي خروجي و ورودي مبادي عنوان به نيز معبر 9 و

با توجه به وجود كاربري هاي آموزشي زياد در   .روند مي

ترافيكي در معبر اصلي محله به هنگام آغاز  اوجمحله ساعت 

شروع كار مدارس و پايان كار آنها يعني بين ساعت هاي 

مي باشد. 17:30تا  17:15و 13تا  12:30و 8:15تا  7:30

فضاي د ها و نبووجود حجم باالي عابر پياده در اين ساعت

مناسب براي افراد پياده باعث ايجاد تداخل حركتي در معبر 

       موجب به وجود آمدن خطراتي براي اصلي گشته و 

 در نگيپارك نبود ليدل بهآموزان شده است. همچنين دانش

 يفرع معابر از خودروها پارك مشكل و ياصل يها ابانيخ

ات ادار وجود. شود يم استفاده نگيپارك عنوان به محله نيا

 كار ساعت در آمد و رفتافزايش  باعث محله نيا درمتعدد 

   .است شده ادارات نيا

  

  هايافته -7
با بهره گيري از ي چارچوب نظري پژوهش پس از ارائه   

چك ليست دودويي طراحي شهري به ارزيابي كيفي 

هاي حمل و نقل پايدار در ارتقا كيفيت محيط شهري شاخص

با توجه به چك ليست دودويي طراحي شهري : پرداخته شد

هاي حمل و نقل پايدار در جهت كه به ارزيابي كيفي شاخص

شود كه ارتقا كيفيت محيط شهري پرداخته شد مشخص مي

% نسبتا  25/26، ها وابستهدودويي شاخص % ارتباط 5/67

باشند. بنابراين اين ارزيابي تفاوت مي% بي 25/6وابسته و 

نده اين امر است كه بهره گيري از پايداري كيفي نشان ده

 به و گرددحمل و نقل منجر به ارتقا كيفيت محيط شهري مي

 تيامن و يمدارادهيپ ،يطيمح تيفيك يهاشاخص بيترت

  .اندبوده ريتاث نيشتريب يدارا

  

  

  www.google.com/earth)ماخذ : موقعيت محله زندها در شهر همدان ( .1تصوير 
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  گان): نگارندماخذ(ها مقايسه دودويي شاخص .4جدول 

  شاخص حمل و نقل پايدار

ط
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  شاخص كيفيت محيط شهري

                  يگوناگون و تنوع

                  يريپذ انعطاف

                  يسرزندگ

                  يمنيا

                  ييخوانا

                  تعلق رنگ

                  زمان حس

                  يطيمح ستيز يداريپا

                  يهمگان عرصه تيفيك

                  تيامن

  

  گيرينتيجه -8
موضوع حمل و نقل شهري يكي از مهم ترين عوامل در 

ضرورت و  و مباحث شهرسازي و توسعه پايدار شهري است

ايي مانند حمل و نقل پايدار در رويكردهبهره گيري از  لزوم

هاي شهري احساس مي شود. مقاله حاضر ها و طرحبرنامه

حمل و نقل  پايشكه شهري بر يكي از مهمترين مسايل 

توجه خاص  باشدميهاي شهري كيفيت محيط در ارتقاپايدار 

استفاده از حمل و ها مشخص گرديد كه بررسيدارد و در 

تواند موجب مينقل پايدار در بافت هاي قديمي با ارزش 

 هاي كيفيت محيط شهري شود.ارتقاي سطح شاخص

شاخص هاي ذكر شده در اين مقاله بخش كوچكي از 

شاخص هاي موجود در دو بعد مورد مطالعه مي باشند كه با 

ي بيان توجه مطالعات صورت گرفته در ارتباط با شاخص ها

امنيت و تنوع و  ،شده مشخص گرديد كه شاخص هاي ايمني

گوناگوني در دو موضوع حمل و نقل پايدار و كيفيت محيط 

ها و اين امر به اهميت اين شاخص باشندك ميشهري مشتر

توان با تمركز بر ميافزايد و بيانگر اين موضوع است كه مي

ها شرايط ارتقا هر دو بعد را فراهم آورد. اين شاخص

 رها داراي ارتباط تنگاتنگي با يكديگهمچنين ساير شاخص

كه  گيرندوم مشترك بهره ميو به نوعي از يك مفه مي باشند

پس مات موثر استفاده نمود. توان از اين ارتباط جهت اقدا مي

هاي حمل و نقل پايدار و كيفيت از بررسي اصول و شاخص

 همحيط شهري در كنار شناخت و تحليل محدوده مورد مطالع

در راهبردهاي پيشنهادي  ،و تطبيق اين اصول با بستر طرح

  ارائه شد.قالب جدول 

  

  

  

  

 

 وابسته وابستهنسبتا  بي تفاوت
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  پيشنهادات -9

  استاي ارتقاي كيفيت محيط شهري (ماخذ: نگارندگان)راقدامات حمل و نقل پايدار در  .5جدول 

  اقدامات حمل و نقل پايدار  شاخص هاي كيفيت محيط شهري

  يگوناگون و تنوع

  فضا در مكث يبرا ييها مكان هيتعب و ادهيپ وستهيپ يرهايمس جاديا -

 كاربري مختلط با مقياس انساني جاديا -

 مكث يفضاها ي درتجار يها يكاربر زيسرر -

 فراهم آوردن زمينه حضور گروه هاي مختلف در فضاي محله -

  تامين نيازهاي مورد نياز ساكنين در محدوده ايستگاه هاي حمل و نقل عمومي -

  يريپذ انعطاف

 مكث يفضاها ي درتجار يها يكاربر زيسرر -

 استفاده از شيوه هاي مختلف جابه جايي پايدار -

 اتصال معابر پياده به حمل و نقل همگاني -

 تجاري –استفاده از زمين هاي باير براي ايجاد كاربري هاي مختلط مسكوني  -

  تقويت شبكه مسيرهاي پياده محور با تجهيزاتي مانند حركت معلولين -

  استاي ارتقاي كيفيت محيط شهري (ماخذ: نگارندگان)راقدامات حمل و نقل پايدار در  .5جدول ادامه 

  اقدامات حمل و نقل پايدار  شاخص هاي كيفيت محيط شهري

  يمنيا

 تبديل حركت هاي سريع به حركت هاي آرام -

 زيبا سازي محيطي  طراحي مبلمان مناسب جهت فضاي مكث با بهره گيري از -

 ايجاد درختان و مبلمان شهريتوسعه منطقه مخصوص عابران پياده با بهره گيري از  -

 تفكيك حركت سواره و پياده و دوچرخه -

  تشويق به پياده روي و محدوديت استفاده از خودرو -

 فرش كردن كف پوش معابر با بهره گيري از طرح هاي هندسي -  ييخوانا

 حفظ و تقويت عوامل هويت بخش -

 حفظ بافت كالبدي با ارزش -

 ايستگاه هاي حمل و نقل عموميافزايش دسترسي مطلوب ساكنان محله به  -

  )باال يانينما تيقابل با( مطلوب يكالبد فرم با اتوبوس يها ستگاهيا از يريگ بهره -

 افزايش حس شهروندي -  تعلق رنگ

 افزايش زمينه مشاركت افراد در امور حمل و نقل محله -

 كاهش نفوذ پذيري بافت براي افراد غريبه -

  افزايش اعتماد مردمي  -

 حسي از تاريخ با طراحي نمادهاي تاريخيتحريك  -  زمان حس
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 حفظ حوزه تاريخي با الهام از اصول گذشته -

 توجه به تطابق عينيت شهروندان از محيط ساخته شده با ذهنيت قبلي آنها -

 خلق محيطي آشنا و پيوند با گذشته -

  محله يورود در ساكنان يبرا ارزش با و زيانگ خاطر نقاط و عناصر هيكل حفظ و تيتقو - 

 توسعه پياده روي و برنامه ريزي براي پياده -  يطيمح ستيز يداريپا

 تبديل حركت وسايل حمل و نقل شخصي به وسايل حمل و نقل عمومي -

 به حداقل رساندن سفر با خودرو شخصي -

 بودجه بيشتر براي پياده روي، دوچرخه سواري و حمل و نقل عمومي -

  استفاده از خودرو به شيوه اي سازگار با محيط -

 گسترش و تقويت فضاهاي سبز و فضاهاي همگاني -  يهمگان عرصه تيفيك

 يحركت يجسم نيمعلول حضور از تيحما يراستا در رمپ و پله ايجاد -

  سالخوردگان و زنان كودكان، مستمر تيفعال و حضور جهت الزم التيتسه تيتقو -

 كنترل وضعيت پارك حاشيه اي در محله -

  يعموم و باز يفضاها به آسان يدسترس امكان -

  

  استاي ارتقاي كيفيت محيط شهري (ماخذ: نگارندگان)راقدامات حمل و نقل پايدار در  .5جدولادامه 

  اقدامات حمل و نقل پايدار  شاخص هاي كيفيت محيط شهري

  تيامن

  

 نظر سازي و نورپردازي مناسب براي عابرين پيادهم -

 رتقا كيفيت زيرساخت ها و همچنين ناوگان حمل و نقل شهري ا -

 و يتيفعال تنوع تيتقو منظور به فضا در سواره شده يساز آرام و شده كنترل يرهايمس  -

 كز محلهمر به يدسترس ريمس

 ينورپرداز از يريگ بهره با عابران ريمس در كيتار يها گوشه جاديا از يريجلوگ -

 عامل اي و يكيزيف عناصر قيطر از يخصوص و يعموم مهين ،يعموم يقلمروها انيم زيتما -

  يانسان

  يسرزندگ

 تشويق به پياده روي از طريق ايجاد مناطق تجاري ويژه پياده ها -

 ايجاد مسيرهاي پيوسته، امن، كوتاه و راحت براي پياده ها -

 اتصال ايستگاه هاي وسايل نقليه به شبكه پياده روي -

 طراحي فضاهاي مكث و افزايش تعامالت اجتماعي -

  و افزايش سرزندگيايجاد گشودگي فضايي جهت تشويق به پياده مداري  -
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  سپاسگزاري  -10
 ارشد كارشناسي نامه پايان از برگرفته حاضر مقاله    

 عنوان تحت اول نويسنده راهنمايي به كه دوم است نويسنده

 يبازطراح قيطر از يشهر طيمح تيامن و تيفيك ارتقا"

 معماري و هنر دانشكده در "همدان يزندها محله يطيمح

 پذيرفته انجام قاتيتحق و علوم واحد ياسالم آزاد دانشگاه

 آزاد دانشگاه حمايت از را خويش تقدير مراتب است.

  اعالم  را پژوهش اين از قاتيتحق و علوم واحد ياسالم

  .داريممي

  

  

  منابع  -11

 ، )1390ح. ( ،آباديحيدري مي .،م ،استادي جعفري-  

ارزيابي حمل و نقل پايدار ملي با استفاده از مدل شاخص "

يازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و  ،"مبنا

  ايران. ،تهران ،معاونت حمل و نقل و ترافيك ،ترافيك

 

ارزيابي سياست " ،)1392ا. ( ،رصافي .،م ،استادي جعفري -

هاي توسعه پايدار در بخش حمل و نقل شهري با استفاده از 

   ،نطالعه موردي: شهر مشهد ،"هاي سامانه پوياييمدل

 .31شماره  ،دو فصلنامه مديريت شهري

 

تحليلي بر " ،)1392( ،ه. ،عليزاده .،م ،س؛ نعمتي ،امانپور -

مطالعات  ،"ي در ايرانهاي پايداري حمل و نقل شهرشاخص

 .19شماره  ،سال پنجم ،ايو پژوهش هاي شهري و منطقه

 

مدل ارزيابي كيفيت ")، 1377(، طبيبيان، م. .،ح بحريني، س -

 .21، شماره 24، دوره "محيط زيست شهري، محيط شناسي

 

 دانشگاه ،"يشهر يطراح نديفرآ" ،)1377(، .ح  .س ،ينيبحر -

 .تهران

 

م.  ،حبيبيان .،م ،كرمرودي .،م ،استادي جعفري .،پ ،بختياري -

پذير در نظريه حمل و هاي تجديدجايگاه انرژي" ،)1388(

سال  ،"فصلنامه مطالعات مديريت ترافيك ،نقل پايدار مسافر

 .12شماره  ،چهارم

 

نوسازي بفت كهن قزوين آزموني " ،)1383( ،.م ح ،بوچاني -

سال ششم شماره  ،هامجله شهرداري ،"براي مديريت شهري

70. 

 

ارزيابي ابعاد ")، 1394( ،اصغري تيموري، ا. .،تيموري، ا -

فضايي كيفيت محيط شهري در بافت مياني  –كالبدي 
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ياده راه در اهميت و نقش پ" ،)1387( الف.، ،ثقفي اصل -

   ،جستارهاي شهرسازي ،"شبكه حمل و نقل شهر پايدار

 .27و  26شماره 

 

ريزي شهري و برنامه"، )1385( ،ا. ،اميني .،ل ،جهانشاهلو -

، هفتمين "نقش آن در دستيابي به حمل ونقل پايدار شهري

كنفرانس مهندسي حمل و نقل و ترافيك ايران، تهران، 

تهران، معاونت حمل و نقل و سازمان حمل و نقل و ترافيك 

 .ترافيك شهرداري تهران

 

دوچرخه و نقش آن " ،)1388( ،ي. ،اشرافي .،ح ،نژادحاتمي -
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مندي شهروندان از عوامل موثر بر ميزان رضايترتبه بندي 

ي بافت قديم و : مقايسهكيفيت محيط زندگي (مطالعه موردي

 .77هاي جغرافياي انساني، شماره ، پژوهش"جديد شيراز)

 

پايدارسازي " ،)1393. (لفا ،روحاني چواليي .،ع ،خاكساري -

حمل و نقل در جهت ارتقاي كيفيت محيط شهري با تاكيد 

هاي تاريخي (مطالعه موردي: مقايسه مركز تاريخي فتبر با

 ،ايريزي توسعه شهري و منطقهبرنامه ،"مشهد و فرايبورگ)

 .1شماره  ،دوره يكم
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