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  يدهچك

مردم به استفاده از وسيله  يشقرارگرفته و گرا يدر تصرف اتومبيل شخص يندهاياخير، شهر با رشد فزا يدر كالنشهر تهران در سالها

 ياگونه سازان است كه شهرها و محالت را به ، كارشناسان و تصميميشهر يرانوظيفه مد يناست. ليكن ا يافته يشافزا ينقليه شخص

باشد كه شهروندان را به كمتر راندن  ياعتماد مطمئن و قابل ينهچنان گز يونقل عموم كه استفاده از سيستم حمل يندنما يطراح

ها و راهكارهاي موثر در كاهش تراكم ترافيك استييكي از س .يدنما يقتشو يهمگان ونقل و استفاده از سيستم حمل يشخص يهااتومبيل

داراي دو بعد اصلي حمل و  TODمطابق با ادبيات  .) استTODاستفاده از سيستم حمل و نقلي و توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني (

 در يمهمتر از نقش شهرساز TOD ينقش حمل ونقل يرسدشهر تهران به نظر م يكنون يتبا توجه به وضع نقلي و شهرسازي است كه

به  اقدامدر اين راستا  شوند. بندي مي اولويتاستخراج و  TODهاي اين تحقيق براي نمونه موردي شهر تهران شاخص. در است نتهرا

 با استفاده از روش تصميم سلسله مراتبي  TODهاي شد و شاخص هريش متخصصين از نفر چهل و پرسشگري ازپرسشنامه  طراحي

حمل ونقل  يستمس، يرو يادهوپ يدوچرخه سوار يتقابل ،دسترسي وقابليت دسترسي هايدهد كه شاخصدهي شد. نتايج نشان ميوزن

 يببه ترت ياختالط كاربر و يچگال، يتوسعه اقتصاد، ياستفاده از حمل ونقل همگان يتظرف، ايستگاه در كينگوجود پار، كاربر دوست يهمگان

تواند يك راهنما براي مديران شهري در جهت هاي حمل و نقلي پررنگتر است. نتايج تحقيق ميكه نقش شاخص قرار گرفتند يتاولو در

  باشد. TODتوسعه براي شناسايي و اتخاذ اقدامات مناسب 

  

  بندي تهران، اولويت مراتبي، سلسله ، تصميم TODيهاشاخصه :يديكلهاي هواژ

 مقدمه-1

مسئله تراكم ترافيك باال است كه  كالنشهرها عمده چالشهاي از

تواند به دليل عدم وجود سيستم حمل و نقل همگاني كارا مي

باشد كه يكي از ملزومات توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني 

سفرهاي روزانه و  رشدروبه روند جمعيت، باالي حجماست. 

فرايند موتوريزه شدن شهرها شرايطي را به وجود آورده كه مسئله 

به چالش اصلي اين توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني 

 بازارهاي در كالنشهرها رقابتسكونتگاهها تبديل شود. به عالوه 

 يك از اقتصادي منافع بر ترافيكي مشكالت منفي اثرات و جهاني

   نقل و حمل و ترافيك حجم مستقيم اتاثر همچنين و سو

 شهر و بر آب و هوا و محيط زيست از سوي ديگر، ايجاده

كه كالنشهر  استمواجهه كرده  يمشكالت فراوان با ساكنان ان را

 به تهران كالنشهر مشكالت. يستنا نثقضه مست يناز ا يزتهران ن

از  يكيكه  است متفاوت دنيا يافته وسعهت كالنشهرهاي نسبت

 يستمس آن عدم پوشش مناسب و كمبودمشكالت  ينترعمده
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. تحقيقات كه نياز به توسعه دارد آن است در همگاني نقل حمل و

نشان داده است كه يك راهكار پايدار، توسعه مبتني بر حمل و 

در كنار گسترش حمل ونقل  نقل همگاني است. به عبارت ديگر

 ييياپو در كنارها  يكاربر اختالط وفضاها  يختگيام با يعموم

 يقاستفاده از دوچرخه تشو و يمدار يادهبه پ ساكنين نيزشهر 

 .TOD يمگر با اجرا شودينم يسرم مهم يناكه   شوند مي

داراي دوشاخصه كلي شامل نقش   TODمطابق با ادبيات    

نقلي  حمل ونقلي ونقش شهر سازي است كه شاخص حمل و

 يتقابل دسترسي، قابليت و دسترسيهاي داراي زير شاخصه

كاربر  يحمل ونقل همگان يستمسي، رو يادهپ و يدوچرخه سوار

استفاده از حمل ونقل  يتظرفايستگاه،  در كينگوجود پار، دوست

توسعه ي و شاخص شهرسازي داراي زير شاخصه هاي همگان

 يطراح يراهنماي است (اختالط كاربر و يچگالي، اقتصاد

در شهر تهران  يمتأثر از حمل ونقل عموم يهادر حوزه يشهر

 كرديرو كيبه عنوان  TOD، 1396.( TOD يكردبا رو

 يزير شده است كه هدف آن ادغام برنامه فيتوص يزير برنامه

 Schlossberg andونقل است ( و حمل ياراض يكاربر

Brown, 2004از  يشمار يب فيكه تعار ي). در حالTOD 

 ,Cascetta and Pagliara (2009)محققان (ارائه شده توسط 

Howe et al. (2009), Cascetta and Pagliara 
(2008), Curtis (2009), Chorus (2009), Arrington 
(2009), Yang and Lew (2009), Cervero and 
Murakami (2009), Loo et al. (2010), Lindau et 

al. (2010), (يبرا يزيبرنامه ر ي، هدف اصلگريد ياريو بس 

TOD حمل و نقل، چرخه و استفاده از يروادهيمردم به پ قيتشو 

امر معموالً با توسعه مختلط  نياست كه ا لياتومب يبه جا يعموم

در اين پژوهش با توجه به اهميت موضوع به  .شود يحاصل م

 تصميم روش از استفاده با TODيهاشاخصه يبند اولويت

شود. پرداخته مي )تهران(كالنشهر  موردي نمونه مراتبي سلسله

ساختار مقاله به اين ترتب است كه در بخش دوم به مرور ادبيات 

شود. در بخش سوم به مباني رياضي و روش موضوع پرداخته مي

هاي گردآوري شده به كمك پرسشنامه تحقيق اشاره شده و داده

شوند. نتايج تحقيق طراحي شده در بخش چهارم توضيح داده مي

  ون نتايج در بخش آخر مقاله ارائه شده است.و بحث پيرام

  پيشينه تحقيق-2
عبارت است از  (TOD) توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني  

يك الگوي متراكم كاربري زمين شامل مسكن، پارك هاي عمومي 

و ميادين، كاربري هاي تجاري و خدماتي كه همگي در امتداد 

شده باشند. توسعه  نقاط كليدي سامانه حمل و نقل همگاني واقع

 1990مبتني بر حمل و نقل همگاني راهكاري است كه در دهه 

ميالدي به عنوان راهكاري براي غلبه بر معضالت شهري نظير 

ترافيك و آلودگي هاي زيست محيطي ارائه شد و مورد توجه 

متخصصان قرار گرفت. از اهداف اصلي اين رويكرد مي توان به 

ه بيشتر از حمل و نقل همگاني، تشويق شهروندان به استفاد

كاهش تعداد و طول سفر با خودروي شخصي، افزايش پياده 

مداري و توسعه حمل و نقل غيرموتوري و تشويق تنوع شكل 

كالبدي و عملكردي بناها و كاربري مختلط زمين از طريق توسعه 

رشد روزافزون جمعيت و  .حمل و نقل همگاني محور نام برد

و صنعتي شهرهاي بزرگ دنيا و گسترش  خودرو، توسعه سريع

اي و جديد در رويه آنها، همچنين شكل گيري شهرهاي حاشيهبي

اطراف شهرهاي بزرگ (شهرهاي اقماري) با توجه به عدم پيروي 

اين رشد و توسعه از يك الگو و استاندارد مناسب توسعه شهري، 

هاي زندگي در منطقه اي و ناحيه اي، بر مشكالت و پيچيدگي

اين شهرها و ارتباطات بين شهري افزوده است. همين عوامل 

سبب شده است، شهرهاي بزرگ دنيا، مجموعه هاي شهري و 

نقاط جمعيتي منطقه اي آنها، به تدريج ويژگي زيست پذيري 

خود را از دست بدهند. روش هاي متعارف برنامه ريزي شهري و 

نوان محور منطقه اي مبتني بر قابليت تحرك، اتومبيل را به ع

سيستم حمل و نقل در نظر مي گيرد، اما امروزه در راستاي توسعه 

پايدار گفتمان نوين مبتني بر قابليت دسترسي، توسعه حمل و نقل 

همگاني را محور توسعه شهري و منطقه اي قرار مي دهد. از اين 

رو، ديري است كه كارشناسان و متخصصان به ياري مسئوالن و 

اند تا با بكارگيري تدابير كارآمد و چند وجهي، گيران آمده تصميم

عالوه بر رفع مشكالت فعلي، از رشد معضالت حمل و نقلي در 

سطوح ناحيه اي، منطقه اي و شهري پيشگيري كنند و يا حداقل 

از سرعت آن بكاهند. از اين رو مفاهيمي چون توسعه پايدار، 

نقل  توسعه مبتني حمل و” توسعه حمل و نقل انسان محور و

توسعه  در همين فضا شكل گرفته و توسعه يافته است” همگاني

رويكردي است كه بر مبناي آن بين  يمبتني بر حمل و نقل همگان

الگوي توسعه شهر و الگوي استقرار شبكه حمل و نقل همگاني 

انبوه، هماهنگي وجود دارد. طبق اين رويكرد كه بر ايجاد كاربري 

متر از  800تا  600به شعاع معموالًمختلط در فاصله پياده روي (

باشد ولي بسته به عملكرد ايستگاه و شرايط محلي ايستگاه مي



1400، تابستان67فصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال هجدهم، دوره دوم، شماره     

 

83 

 

متفاوت است) از ايستگاه حمل و نقل همگاني تأكيد دارد، 

ها با تأكيد بر ايجاد محيط پياده طراحي، چيدمان و اختالط كاربري

 محور و تقويت استفاده از حمل و نقل همگاني مورد نظر مي

هاي مسكوني، تجاري، اداري، فضاي باز و باشد. اختالط كاربري

فضاهاي عمومي در فاصله دسترسي مناسب پياده، امكان تردد 

ساكنان و شاغالن در محل را با وسايل نقليه همگاني، دوچرخه و 

يا به صورت پياده تسهيل مي كند. تراكم فعاليت و ساختمان در 

همگاني به صورت نسبي  نواحي همجوار ايستگاه حمل و نقل

بيشتر از بافت شهري اطراف بوده و هر چه فاصله از ايستگاه 

 توسعه الگوي .بيشتر مي شود، تراكم نسبي نيز كاهش مي يابد

 شهري توسعه الگوهاي از يكي همگاني نقل و حمل بر مبتني

 امروزه . است استوار عمومي و نقل حمل محوريت بر كه است

 استفاده مورد جهان سراسر در شهرها، از بسياري در رويكرد اين

 جريان ). درNasri and Zhang, 2014گيرد (قرار مي

 طور به نقل و حمل بخش شهري، توسعه و نشيني شهر گسترش

 پذيري تاثير و گذاري تاثير كليدي و مهم دو نقش داراي همزمان

 به جديد ها شهرهاي فرم گيري شكل. است بوده توسعه روند بر

 و بوده ريلي و ايجاده نقل و حمل طرق تاثير تحت عمده طور

   با بكارگيري شهر قالب و بافت ديگر سوي در

 انجام در آنها توفيق ميزان و شهري نقل و حمل هايسامانه

 Cervero andاست ( خورده گره خود وظايف

Murakami, 2009.(  

را با استفاده از  ستگاهياز محققان مناطق ا ياريدر گذشته، بس

مانند  يكردند. مطالعات مورديمختلف مطالعه م يكردهايرو

 Renne (2009a), Renne(موارد ارائه شده توسط 

(2009b), Renne (2009c), Ritsema et. al. (2008), 
Papa and Bertolini (2015), Tomas and Bertolini 
(2014), Tomas and Bertolini (2015), 
Kamruzzaman et al (2014), Chorus and Bertolini 

 يها اسيدر مق TOD يزير برنامه يدر مورد چگونگ) ((2011)

كنند و  ي، بحث ميو محل ي، شهريا منطقه يها اسيمق –مختلف 

 نياز ا ياست. برخ يفيمطالعات به طور معمول از نوع توص نيا

  .كنند يم يمطالعه را بررس يمقاله ها چگونگ

 يهارا در مورد گره TODوجود دارد كه  يمطالعات نيهمچن   

 نياز تكرارتر يكيها  ستگاهيا شتريب .كنديم يرياندازه گ تيترانز

، توسعه ستگاهيدر مورد منطقه ا يمطالعات نيدر مورد چن كردهايرو

 كيها (در ستگاهياست كه به موجب آن همه ا ستگاهيا يشناسنوع

 ,Bertolini)(شوند يم ميتقس يمطالعه) به انواع مختلف

1999; Balz and Schrijnen, 2009; Reusser et 
al., 2008; Zemp et al., 2011; CTOD, 2013; 
Delta Metropolis Association, 2014; Chorus 

and Bertolini, 2011.(  

حمل و  ليبه وسا شتريب يتوان به دسترسيم TOD يايمزا از   

 ليوسا ناشي از كيدر تراف يكاهش آلودگ ،اشاره كرد ينقل عموم

. از اشاره كرد سالم تر يزندگ وهيو ش انرژي، كاهش مصرف هينقل

(توسعه)  D) و حمل و نقل( Tدر مورد ادغام  TODآنجا كه 

منطقه  كي يبرا TOD يزيو برنامه ر يكل استيس كي است

 : ابعاد حمل و نقلي و ابعاد شهرسازيكنددو مسئله را برطرف ديبا

)Singh et al., 2017, Singh et al., 2014 ( .يبرا 

 Evans andاند ( هايي تعريف شده شاخص ارزيابي اين دو بعد

Pratt, 2007 كه براي سنجش ميزان (TOD  اي بودن منطقه

 در بار نخستين براي بحث اين نيز ايران در توان بررسي كرد. مي

 مترو خطوط نخستين بكار آغاز با همزمان و پيش سال 13 حدود

 نقل و حمل توسعه .شد مطرح جدي بصورت 1377 سال در

 باال تراكم با مسكوني توسعه براي اي كننده معتدل بعنوان محور

 در نيز و شودمي شامل را اشتغال و خريد هايفرصت همچنين كه

 مهم نقل و حمل هايايستگاه آسان رويپياده فاصله محدوده

بررسي ادبيات داخلي نشان  .گردد مي تعريف شود،مي يابي مكان

در اند كه  تا بحال وزن داده نشده TODهاي  دهد كه شاخص مي

   يبنداين پژوهش با توجه به اهميت موضوع به اولويت

 مراتبي سلسله تصميم روش از استفاده با TODيهاشاخصه

  شود.پرداخته مي )تهران(كالنشهر  موردي نمونه

  

  شناسي روش-3
 مباني رياضي-1- 3

 در مطالعه حاضر، به منظور الويت بندي و تعيين اهميت  

   بار نقل و حمل هايساخت زير كارآمدي هايشاخص
فرايند  شهري از روش تحليل سلسله مراتبي استفاده شد.درون

ترين فنون يكي از معروف (AHP) تحليل سلسسله مراتبي
 تصميم گيري چند منظوره است كه اولين بار توسط توماس. ال.

ابداع گرديد. اين روش در هنگامي كه عمل  1970در دهه  ساعتي
تصميم گيري با چند گزينه رقيب و معيار تصميم گيري روبرو 

تواند استفاده گردد. معيارهاي مطرح شده مي توانند كمي  است مي
 و كيفي باشند. اساس اين روش تصميم گيري بر مقايسات زوجي

م آوردن درخت سلسله مراتب نهفته است. تصميم گيرنده با فراه
كند. درخت سلسله مراتب تصميم، عوامل مورد  تصميم، آغاز مي
هاي رقيب مورد ارزيابي در تصميم را نشان  مقايسه و گزينه
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گيرد. اين  دهد. سپس يك سري مقايسات زوجي انجام مي مي
هاي رقيب مقايسات وزن هر يك از فاكتورها را در راستاي گزينه

هاي  اي ماتريس به گونه AHP در نهايت منطق سازد. مشخص مي
سازد كه  حاصل از مقايسات زوجي را با همديگر تلفيق مي

  .)Saaty, 1980( تصميم بهينه حاصل آيد
  
  دادهگردآوري-3-2

انجام دقيق و صحيح هر كار تحقيقاتي و پژوهشي نيازمند     
هاي خاص و متناسب با  اي از معيارها و و روش رعايت مجموعه

موضوع پژوهش مورد نظر است. لذا با تعيين دقيق موضوع 
هاي مرتبط و نمونه مطالعات انجام  پژوهش و مطالعه پژوهش

ي شيوه بايست به شناساي شده در زمينه پژوهش مورد نظر، مي
سازي آن با توجه به  تحقيق متناسب با موضوع مورد مطالعه، بومي

شرايط و ضوابط خاص حاكم بر محيط و موضوع مورد مطالعه، 
ها و  گزينش ابزار متناسب با تحقيق، انتخاب ابزار گردآوري داده

اطالعات پرداخت شده را مورد سنجش و بررسي قرار داد. 
آوري اطالعات در تحقيقات  پرسشنامه يكي از ابزارهاي جمع

ها  شاخصاجتماعي است. در پژوهش جاري بعد از احصا  - فني
TOD )Singh et al., 2017(  اقدام به طراحي پرسشنامه

  از استخراج  پس نظران شد. د و پرسشگري از صاحبش
 يسهمورد نظر در گام بعد با استفاده از روش مقا يهاشاخص

  اقدام  Expert Choiceاز نرم افزار  يريگو بهره يزوج
بر اساس رابطه  روش و ينبراساس ا يدپرسشنامه گرد يبه طراح
�(���)

�
	×�( يدحاصل گرد يزوج يسهمقا 28 تعداد 

�
= 28 (

 گرديد توضيع خبرگان ميان پرسشنامه 50 تعداد بعد گام در

 هايرويكرد با وشهرسازي ونقل حمل متخصصان شامل خبرگان
 داده بازگشت پرسشنامه 40 تعداد عدد 50 اين از بودند متفاوت

 ذكر به الزم شد حاصل% 80 بازگشت نرخ اساس اين بر و شد
 زن نفر 14 و مرد نفر 26 شامل پرسشنامه آماري جامع كه است
  .است 1 جدول شرح به كننده شركت افراد مشخصات. بودند

المللي بدست  ها با بررسي ادبيات بين از آنجايي كه شاخص   

توان گفت پرسشنامه روا است و با انتخاب نمونه  مي اند، آمده

  توان گفت كه نتايج پايا است.نظران مي تصادفي از بين صاحب

 نتايج-3-3

   TOD  يك مفهوم نسبتا جديد در توسعه پايدار شهري است

  كه داراي دو بخش اصلي حمل و نقل و شهرسازي است. 

توان به دو نوع كلي  را نيز مي TODهاي ارزيابي  شاخص  

هاي صورت پذيرفته عمدتا بعد  بندي كرد. پژوهش تقسيم

). در اين 1اند (شكل  شهرسازي را در نظر گرفته و بررسي كرده

 استفاده با TODيهاخصهپژوهش با توجه به اهميت موضوع شا

موردي شهر تهران بررسي و  نمونه مراتبي سلسله تصميم روش از

شد. در اين راستا از چهل نفر از خبرگان و  يبند اولويت

اي،  متخصصين شهرسازي و حمل و نقلي طي پرسشنامه

  عمل آمد. نظرسنجي به

  

  كننده در نظرسنجي هاي خبرگان مشاركت تحليل توصيفي ويژكي .1جدول 

  فراواني مطلق  زيرشاخه  نوع متغير  ماهيت متغير

  اجتماعي

  جنسيت
  24  مرد

  16  زن

  تحصيالت

  12  كارشناسي

  18  ارشدكارشناسي

  10  دكتري

  سن

  5  سال 30-20

  18  سال 40-30

  10  سال 50-40

  7  سال 50 از بيش

  اقتصادي

  مالكيت دوچرخه
  11  دارد

  29  ندارد

  مالكيت موتورسيكلت
  10  دارد

  30  ندارد

  32  دارد  مالكيت خودرو
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  8  ندارد
  

  
 TODهاي ارزيابي  شاخص .1شكل 

  

 توسعه هايشاخصه ابتدا جامع ادبيات مرور با ابتدا راستا اين در

 ,.Singh et al( گرديد استخراج همگاني ونقل حمل بر مبتني

بر حمل ونقل  يتوسعه مبتن يها. شاخصه)2(شكل  )2017

ها در و اولويت و وزن آنپژوهش  ينمورد استفاده در ا يهمگان

  ارائه شده است. 2جدول 

  

  
 TODهاي حمل و نقلي و شهرسازي  زيرشاخص .2شكل 

  TODهاي  وزن زيرشاخص .2جدول 

  نوع شاخص  اولويت  زيرشاخص  وزن

  1 دسترسي وقابليت دسترسي 403/0

  حمل و نقلي

  2 سواري ودوچرخه روي پياده قابليت 166/0

  3 دوست كاربر همگاني ونقل حمل سيستم 118/0

  4 ايستگاه در پاركينگ وجود 100/0

  5 همگاني ونقل حمل از استفاده ظرفيت 065/0

  6 اقتصادي توسعه 057/0

  7 چگالي 053/0  شهرسازي

  8 كاربري اختالط 034/0

شاخص هاي 

حمل و نقلي

شاخص هاي 

شهرسازي

شاخص هاي 

TODارزيابي 

شاخص هاي شهرسازي

اختالط كاربري•

چگالي•

توسعه اقتصادي•

شاخص هاي حمل و نقلي

دسترسي وقابليت دسترسي•

قابليت پياده روي ودوچرخه سواري•

سيستم حمل ونقل همگاني كاربر دوست•

ظرفيت استفاده از حمل ونقل همگاني•

وجود پاركينگ در ايستگاه•



1400، تابستان67فصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال هجدهم، دوره دوم، شماره     

 

86 

 

  گيريهنتيج-4

 مورد شهري متخصصين از نفر چهل نظر پژوهش اين در    

 هاي شاخصه شوندگان پرسش رظن از گرفت قرار ارزيابي

 يادهوپ يدوچرخه سوار يتقابل، دسترسي قابليت و دسترسي

 كينگوجود پار، كاربر دوست يحمل ونقل همگان يستمس، يرو

توسعه ، ياستفاده از حمل ونقل همگان يتظرف، ايستگاه در

قرار  يتدراولو يببه ترت ياختالط كاربر و، يچگال، ياقتصاد

  :خالصه نتايج بدست آمده . گرفتند

 در اولويت اول 403/0 قابليت دسترسي باوزن دسترسي و -1

دسترسي يعني فاصله رسيدن تا ايستگاه حمل ونقل قرار گرفت

قابليت دسترسي به اين معناست كه بايد شرايطي ا عمومي ام

(سالمندان ومعلولين)  جامعه خصوصاً فراهم شود كه تمامي اقشار

نيز امكان دسترسي واستفاده ازخدمت حمل ونقل عمومي را 

   .داشته باشند

مده ار پاسخ نامه پژوهش دومين اولويت بدست آسپس دراين  -2

دوچرخه سواري پياده روي قابليت  TOD جهت دستيابي به

 به را مردم محور، نقل و حمل توسعه تشخيص داده شد 

 ضوابط وضع با هدف اين و كندمي تشويق روي پياده

 كيفيت حفظ ساختمانها، نشيني عقب همچون طراحي

 عمومي، مرور و عبور محلهاي فضايي ارزش و هاخيابان

 تجاري،- مسكوني مختلط كاربري با هاساختمان ايجاد

 عدم و عريض پيادهروهاي پردرخت، باريك خيابانهاي

  .يابدمي تحقق خيابان در حاشيهاي پاركينگ عرضه

دوچرخه سواري گزينه  قابليت دسترسي و پس از دسترسي و -3

 سومين فاكتور مهم شد.سيستم حمل ونقل همگاني كاربر دوست 

سيستم حمل ونقل كاربر دوست به سيستم حمل ونقلي گفته 

 عملكردي (آسايش در طول سفر) ري وصميشود كه از نظر ب

 رفه باشد وبتواندصبه  اقتصاديالبته از نظر  وتوجيه پذير بوده 

  احساس رضايت مسافر را جلب نمايد.

هاي توسعة  هاي پاركينگ، يكي از مهمترين مؤلفه سياست -4

مبتني بر حمل و نقل همگاني است كه رفتار سفر، طراحي محله، 

دهد و بهبود اجراي خطوط حمل  اقتصادي را شكل مي و توسعه

نقل همگاني را منجر  و نقل ريلي و توسعه مبتني بر حمل و

اي در خيابان يكي از مزاياي  كاهش امكان پارك حاشيه شود. مي

 اين توسعه است. 

تمامي ظرفيت استفاده از حمل ونقل همگاني بايستي از -5

ها براي ارائه خدمات حمل و نقل عمومي مناسب، ظرفيت

  .دپايدار استفاده شوپرشتاب و 

مراكز خريد، كار و سكونت در هاي تركيبي، استفاده از كاربري -6

نزديكي ايستگاههاي حمل و نقل عمومي (مترو)، اين ايستگاه را 

كند.  براي اهداف مختلف سفر با يك توقف تبديل مي به مقاصدي

هاي مختلط، ضمن ارتقاي كارايي سفرهايي با اهداف  كاربري

ايجاد تقاضاي سفر با حمل و نقل  شوند، موجب چندگانه مي

ه تحرك در اقتصاد محلي منجر توانند ب شوند و مي يعمومي نيز م

  د.شون

 اداري، تجاري، مسكوني، واحدهاي فشردگي هرچه -7

 به باشد، بيشتر شهر درو ....  رفاهي آموزشي، درماني،

 بوده بيشتري ظرفيت با ونقلحمل سامانه نيازمند آن تناسب

 و تربهينه عمومي نقل و حمل سامانه هرچه مقابل، در و

 اين پيرامون فعاليت و سكونت رشد ميزان باشد، كاراتر

  .بود خواهد بيشتر سامانه

؛ تجاري ،ها با آميختگي فضاهاي (مسكونياختالط كاربري -8

باعث در سطح محله  درماني) ،، خدماتي، تفريحياداري،آموزشي

  شود تا ساكنين محالت قادر باشند نيازهاي روزمره ومي

درمحله تامين كنند كه اين مساله باعث كاهش هاي خود را خريد

شود كه كاهش سفرخود باعث سرفه سفر به ديگر نقاط شهر مي

حدر رفتن وقت  منايع مالي و جويي دراطالف سوخت

 .همچنين كاهش ترافيك رادر بردارد و شودشهروندان مي

 مراجع-5

در  يمتأثر از حمل ونقل عموم يدر حوزه ها يشهر يطراح يراهنما"-

 يزير، مركز مطالعات و برنامه)TOD"، )1396 يكردشهر تهران با رو

 شهر تهران.
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ABSTRACT 

In the metropolis of Tehran in recent years, the city has been increasingly occupied with 

personal cars and the tendency of people to use personal vehicles has increased. But it is 

the task of city managers, experts, and decision makers to design cities and neighborhoods 

so that the use of public transport is such a reliable and reliable option those citizens are 

less likely to drive their own cars and use the transportation system, to encourage the 

public. One of the most effective solutions to reduce traffic congestion is the use of public 

transportation and TOD. According to TOD literature, there are two main aspects of 

transportation and urban planning which, considering the current situation in Tehran, it 

seems that the role of TOD transportation is more important than the role of urban 

planning in Tehran. In this study, TOD indices are extracted and prioritized for the Tehran 

sample. In this regard, questionnaires and questionnaires were designed by forty urban 

experts and TOD indices were weighted using hierarchical decision method. The results 

show that accessibility and accessibility indices, cycling and walking capability, user-

friendly public transportation system, parking at the station, public transport capacity 

utilization, economic development, density and user mixing are respectively priorities. 

They found that the role of transport indicators is more pronounced. The results of the 

research can be a guide for urban managers in identifying and adopting appropriate 

measures for TOD development. 
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