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مقدمه
برنامهریزی شهری ،نخستین بار در دهة  1397در پاسخ به انتقاد از فرسودگی
نوشهرگرایی ،بهعنوان جنبشی در طراحی و

و زوال مراکز شهری ،وابستگی جوامع محلی به اتومبیل به واسطة پراکندگی و  ...توسط معماران و شهرسازان وقت در
ایاالت متحدة امریکا مطرح شد (حبیبی و همکاران .)1 :1937 ،این جنبش ،بهعنوان یکی از رویکردهای مطرحشده در
جهت توسعة پایدار ،دارای دو الگوی توسعة محالت سنتی و الگوی توسعة مبتنی بر حملونقل عمومی است .الگوی
خیابانهای
میشود که همراه با
حومهای جدید اطالق
توسعههای مسکونی
توسعة محالت سنتی بهطور معمول به




باریک ،فضاهای عمومی ،و تسهیالت مناسب پیاده است .الگوی توسعة مبتنی بر حملونقل عمومی به دنبال ایجاد
ایستگاههای حملونقل عمومی است .این رویکرد در صدد
جوامعی سالم ،فشرده و پیادهمحور و با کیفیت باال در اطراف

است تا زندگی باکیفیت و بدون وابستگی به اتومبیل را برای ساکنان محالت ایجاد کند. -
الگوی توسعة مبتنی بر حملونقل عمومی یکی از رویکردهایی است که امروزه بسیاری از شهرها سعی بر
زیستمحیطی این الگو مدیران شهری را بر
همگامکردن خود با اصول این الگو دارند .اثرهای مثبت اقتصادی ،کالبدی ،و

آن داشته تا شهرهای خود را با اصول این توسعه همگام کنند .کاهش وابستگی به خودرو ،کاهش تقاضای پارکینگ،
کاربریهای مختلط و جاذب
بهبود سیستم حملونقل عمومی و افزایش استفادة افراد از آن ،افزایش پیادهمداری ،ایجاد

طرحهای بسیاری بر روی شهرهای مختلف جهان
افراد پیاده و  ...از اثرهای مثبت این توسعهاند .همچنین ،مطالعات و

پیادهمدارکردن شهرها تا
برای رسیدن به این توسعه انجام شده است .این مطالعات بهصورت گسترده در جهت

ایستگاههای حملونقل عمومی ،گسترش حملونقل عمومی ،و  ...صورت گرفته است .در ایران مطالعات در این زمینه

میتواند این توسعه را تجربه کند.
بهصورت محدود انجام شده است .شهر قزوین ،بهعنوان یک شهر میانی و تاریخی ،

اهداف و فرضیات تحقیق
هدف از این نوشتار بررسی وضعیت منطقة  9قزوین از منظر شاخصهای توسعة حملونقلمحور و میزان همگامی آن با
اصول آن است .شناسایی اصول و اهداف و راهبردهای اجرایی توسعة حملونقلمحور از اهداف دیگر این نوشتار است.
فرضیات اصلی این پژوهش عبارتاند از .1 :استفاده از سیستم توسعة حملونقلمحور تأثیر بسزایی در کاهش آلودگی
محیط زیست دارد؛  .6استفاده از سیستم توسعة حملونقلمحور تأثیر بسزایی در کاهش ترافیک شهری دارد.

مبانی نظری
ونقلمحور
حمل
بررسی خاستگاه الگوی توسعه


رشدهوشمند

رشد کالبدی و فیزیکی یک شهر فرایندی است در دو قالب کلّی گسترش بیرونی و درونی ،که هر یک کالبدی با
کمتراکم و پراکندة
میگذارد .توسعة 
ویژگیهای متفاوت را ایجاد میکند و در نهایت مدل خاصی از چهرة کالبدی بر جای 

مناطق شهری ،به لحاظ آثار متعدد و مخرّب بر محیط زیست و نواحی شهری ،اندیشمندان و سیاستگذاران مسائل شهری
چارهجویی واداشته است (زیاری و همکاران .)610 :1931 ،در این راستا افزایش تراکم ،بهعنوان روش مقابله با
را به

دهههای اخیر به خود اختصاص داده است
عمدهای از مباحث توسعة پایدار را در
پراکنش فزایندة مناطق شهری ،بخش


(پورمحمدی و قربانی .)37 :1996 ،تئوری رشد هوشمند ،طی دو دهة  1307و  ،1397بر مبنای اصول پایداری بهتدریج در
توسعههای
کشورهای امریکا و کانادا (عباسزادگان و رستم یزدی )99 :1990 ،و در واکنش به پراکندگی و حمایت از
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اصولتوسعةمبتنیبرحملونقلعمومیدرمناطقشهری...


کاربریهای مختلط در مناطق شهری شکل گرفت (قربانی و نوشاد .)122 :1990 ،رشد هوشمند دارای اصولی
فشرده و

است که برخی از آنها در جدول 1

آورده شده است.

مهمتریناصولرشدهوشمند(مأخذ:برگرفتهازترسکیسوهمکاران)081-085:2112،
جدول.0

اصل
کاربری مختلط
طراحی فشردة ساختمانها

توضیحات
این اصل به عنوان یکی از مهمترین اصول برای ایجاد جوامع سرزنده و پایدار به شمار میآید .جایی که حملونقل به جـز
اتومبیل تأمین نیازهای روزانه را ممکن میکند
این اصل امکان حصول فضای باز بیشتر را میدهد و طراحی بهینه و مناسب ساختمانها میتواند زمین و منابع بیشتری را
در اختیار قرار دهد

ایجاد طیفی از گزینههای متنوع محالت میتوانند هزینههای زیستمحیطی ناشی از وابسـتگی بـه خـودرو را کـاهش دهنـد و از زیرسـاختهـای موجـود
مسکن
ایجاد محلههای پیادهمدار
تقویت و هدایت توسعه به سمت
محالت موجود
ارائة گزینههای متنوع حملونقل

بهصورت مؤثرتر استفاده کنند
جوامع پیادهمدار فعالیت عابر پیاده را ممکن میکند .بنابراین ،گسترش گزینههای حمـلونقـل و ایجـاد منظـر خیابـان و ...
میتواند به طیف بیشتری از استفادهکنندگان خدماترسانی کند
توسعه در محالت یا در نزدیکی محالت موجود از نظر دسترسی و صرفهجویی در زیرساختها بسیار مهم است .این اصـل
در پی استفاده از منابع موجود در محالت ،حفاظت از فضاهای باز ،و همچنین محافظت از منابع غیرقابل تجدید طبیعـی در
شهرها و حاشیة شهرهاست
ارائة گزینههای متنوعی از سیستم حملونقل عمومی موجب برچیدهشـدن اتومبیـلهـا از خیابـانهـا و سـبکترشـدن بـار
ترافیکی میشود

نوشهرگرایی

نوشهرگرایی ،بهعنوان جنبشی در طراحی و برنامهریزی شهری ،نخستین بار در دهة  1397در ایاالت متحدة امریکا زاده شد
(حبیبی و همکاران .)1 :1937 ،در سالهای پایانی دهة  1397و ابتدای دهة  1337نارضایتی از فرسودگی و زوال مراکز
شهری و افزایش فزایندة جوامع محلی که پراکنده و متفرق ،وابسته به اتومبیل و دارای فاصله با مراکز شهری منجر به
ظهور جنبش نوشهرگرایی شد (لهرر .)3 :6772 ،نوشهرگرایی اصول برنامهریزی است که محالت قابل زیست و قابل
پیادهروی در یک محیط مساعد پیادهروی را بهوجود آورده و واکنشی است نسبت به پراکندگی شهری و یک راه مؤثر برای
مقابله با جوامع وابسته به اتومبیل که در آن هر سفری با ماشین انجام میشود .این جنبش سعی میکند با ایجاد
کاربریهای مسکونی مختلط از آپارتمان گرفته تا خانههای تکخانواره با هر سطح قیمتی ساکنانی با سطوح درآمدی
مختلف داشته باشد و با توسعة فشرده از سکونتگاههای حیاتی و محیطهای طبیعی حفاظت کند (هیکیچی.)9 :6779 ،
مهمترین سندی که به تشریح محتوای نظری جنبش نوشهرگرایی میپردازد منشور نوشهرگرایی است .این منشور را که در
سال  1332و پس از برگزاری چهارمین گردهمایی ساالنة انجمن نوشهرگرایی بهعنوان منشور نظری نوشهرگرایی ارائه شد
میتوان بیانیهای در مقابل منشور آتن دانست که در آن دیدگاه مدرنیستی به شهرسازی و معماری توسط کنگرة بینالمللی
معماران مدرن( 1سیام) شده بود (ارنت .)1333 ،در این سند به اصول نوشهرگرایی اشاره شده که بهاختصار در جدول 6
آورده شده است.

1. The International Congress of Modern Architecture

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،53شمارۀ،2تابستان0011


252

جدول.2اصولنوشهرگرایی(مأخذ:برگرفتهازسیاندیانداچیودی)2111،0
اصل
پیادهمداری
اتصال و پیوستگی
کاربری مختلط
ایجاد گونههای مختلف
مسکن در بافت
افزایش تراکم در بافت
تقویت حملونقل عمومی
ایجاد و مدیریت توقفگاهها

توضیحات
خیابانها و میدانها باید برای پیادهروی ایمن و جذاب باشند و به شکلی طراحی شوند که موجبات آسایش ساکنان را فـراهم
کنند و آنها را برای پیادهروی ترغیب کنند
شبکة معابر پیوسته و همچنین تعریف سلسلهمراتب خیابانها و کوچهها و شبکة پیـادهروی بـا کیفیـت بـاال موجـب کـاهش
ترافیک و تسهیل پیادهروی و افزایش و ترغیب عموم به پیادهروی میشود
کاربری مختلط میتواند موجب فعالشدن بافت ،افزایش امنیت ،افزایش تعامالت اجتمـاعی ،کـاهش سـفرهای روزانـه ،و در
نتیجه کاهش ترافیک شود و از گسترش افقی شهر جلوگیری کند
حضور طیف وسیعی از گونهها ،اندازهها ،و قیمتهای مختلف برای واحدهای مسکونی موجب میشود تا هرکس متناسـب بـا
عالیق و سطح درآمد خود بتواند مناسبترین انتخاب را داشته باشد .عالوه بر آن ،به تعامل مثبت اقشار مختلف مـردم از هـر
سن و نژادی و با هر درآمدی کمک کند
افزایش تراکم موجب نزدیکترشدن مسکن و خدمات میشود و ،ضمن استفادة حداکثر از زمینهای داخل بافت ،پیـادهروی را
تسهیل میکند
تأکید ویژه بر تقویت نظام حملونقل عمومی و ارائة گزینههای متنوع حملونقل برای تشویق پیادهروی و دوچرخـهسـواری و
حملونقل عمومی
توسعة بهینة توقفگاهها و ایجاد محدودیت برای تعداد وسایل نقلیـة مجـاز در یـک محـدوده در جهـت تشـویق سـاکنان بـه
پیادهروی بهجای رانندگی

نهضت نوشهرگرایی دو الگو را در جهت دستیابی به اهداف خود مطرح میکند که عبارتند از :الف) الگوی توسعة
واحد همسایگی ()TND؛ ب) الگوی توسعة مبتنی بر حملونقل عمومی ( .)TODالگوی نخست را آندره دوانی و الیزابت
توسعههای مسکونی
پالترزیبرك در مدرسة معماری و شهرسازی میامی طرح کردهاند .اینگونه توسعه بهطور معمول به

انگارههای نوسنتی همراه با
میشود و اساس و پایة طراحی در آنها واحد همسایگی است .طراحی با

حومهای جدید اطالق 

ویژگیهای
دوچرخهسواران و  ...از مهمترین
خیابانهای «باریک ،فضاهای عمومی ،و همة تسهیالت برای عابران پیاده و



این نوع توسعه محسوب میشود .الگوی «توسعة مبتنی بر حملونقل عمومی» را پیتر کلتورپ در مدرسة شهرسازی و
معماری سانفرانسیسکو مطرح کرد (کاوز .)6771 ،این الگو درواقع نوعی توسعة متکی بر حملونقل عمومی توسط راهآهن
راهآهن سبک به یکدیگر و
سبک است و در نگاهی کلی مشتمل بر سیستمی از
شهركهای کوچک است که توسط سیستم 

میشوند (عزیزی.)1999 ،
شهرهای اصلی منطقة خود مرتبط 
حملونقلعمومی
توسعة مبتنی بر


توسعة مبتنى بر حملونقل همگانى با ایجاد مراکز شهری واجد ویژگی دسترسی به حملونقل عمومی یا توسعة مرکز
شهری موجود در جهت نوشهرسازی و رشد هوشمندانة شهرها و همچنین توسعة کارآمد مکانی 6گام برمیدارد و هدف آن
فراتر از تبدیل حملونقل خصوصی به عمومی است (رضازاده.)21 :1996 ،اینتوسعه با گرایش حملونقل عمومی نوعی از
کاربریهای عمدتاً
شهركهای جدید یا بازسازی شهرهای موجود است که با استقرار
توسعة شهری در شهرها و


ایستگاههای مترو یا اراضی اطراف آن زمینة استفاده از خودروی شخصی را کاهش میدهد و در مقابل
غیرمسکونی در

میدهد (عباسزادگان .)61 :1999 ،توسعة مبتنی بر حملونقل عمومی ترکیبی
استفاده از وسیلة نقلیة عمومى را افزایش 
پیادهروی ،و با کاربری مختلط در یک
حملونقل عمومی بهوسیلة ایجاد محالت فشرده ،قابل
عملکردی از کاربری زمین با


پیادهروی از ایستگاه حملونقل عمومی است .این نوع از توسعه افراد ،مشاغل ،و خدمات را در کنار یکدیگر
فاصله با قابلیت

1. CNU and HUD
2. Location Efficient Development
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میشود که سفرهای پیاده یا با استفاده از دوچرخه ،حملونقل عمومی ،و اتومبیل را به
قرار میدهد و به گونهای طراحی 
سفرهای ایمن ،کارا ،و راحت مبدل کند (سی.ای.ان.پی.ز.ای.)1 :6772 ،
حملونقلعمومی
برنامهسازی و اجرای توسعةمبتنی بر
اصول


توسعة فشرده

بهطور عام محدودة مرز  TODتوسط فاصله از ایستگاه حملونقل عمومی تعریف میشود .از آنجا که کاربران اصلی در
این توسعه عابران پیادهاند ،این امر با فاصلهای تعریف میشود که قابلیت پیادهروی راحت و ایمن وجود دارد .فاصلة
معمول با قابلیت پیادهروی راحت فاصلة  277متری یا حدود پنج تا  17دقیقهای درنظر گرفته میشود .همچنین ،مرز
محدودة  TODتحت تأثیر موانع دسترسی پیاده مانند آزادراهها ،توپوگرافی زمین ،و مسیرهای ریل قطار تعریف یا تعدیل
میشود .بحث دیگری که در حوزة توسعة مبتنی بر حملونقل عمومی درنظر گرفته میشود گرادیانتی از شدت کاربری،
تراکم ،و ارتفاع ساختمانهاست .بدین معنا که در نواحی نزدیکتر به ایستگاه ،که خدمات بیشتری به پیاده و خدمات
کمتری به اتومبیل ارائه میدهد ،تراکم و اختالط بیشتری از کاربریها مورد نیاز است و با دورشدن از ایستگاه این شدت
دروازهای ،میانی ،و
کاهش پیدا میکند .به این ترتیب ،هر حوزة  TODبر اساس شدت و مقیاس توسعه به سه زیرحوزة

انتقال تقسیم میشود (سی.ای.ان.پی.ز.ای.)19 :6772 ،
پروژههای شهرسازی تفکیک زمین است .بلوكهای ساختمانی از سازوکارهای هنجاری
برنامهسازی
یکی از موضوعات


میکند هم
تفکیک شکل میگیرد .هرچه
بلوكهای ساختمانی کوچکتر باشد هم دسترسی سریع و راحت پیاده را تسهیل 

برنامهریزی و طراحی با تکیه بر اصل نفوذپذیری شکل
میکند .این بدان معناست که

برای ایجاد تراکم بیشتر مطلوبیت پیدا 
میگیرد .بر طبق این اصل ،هر چه بلوك کوچکتر باشد نفوذپذیرتر است (بنتلی .)11 :1999 ،عالوه بر نفوذپذیری تمرکز و

تراکم فعالیتی در حمایت از سیستم حملونقل عمومی و ایجاد سرزندگی در خیابان عاملی کلیدی در ارتقای کیفیت محیط
محلهایی ایجاد شود تا بهترین دسترسی را به سیستم حملونقل عمومی داشته باشد.
میشود .تراکم باال بایستی در

محسوب 
در این صورت تعداد بیشتری از مسافران حملونقل عمومی را پشتیبانی خواهد کرد .از سوی دیگر ،با توجه به این موضوع که
وحشتزده
پیادهها هستند ،تراکم باید بهگونهای تنظیم شود که افراد بدون اینکه از مقیاسهای بزرگ
کاربران اصلی در TOD


پیادهروی کنند و ارتباطات چهره به چهره داشته باشند (والی کانکشنز.)13 :6771 ،
شوند ،بهراحتی به مقاصد مورد نظرشان

اختالط کاربری

پیادهمدار توجه به کاربری مختلط است .این امر
مؤلفههای اساسی در توسعة مبتنی بر حملونقل عمومی و توسعه
یکی از


میکند ،موجب درونیشدن سفرها در
میشود و از آنجا که مبدأ و مقصد را به یکدیگر نزدیک 
باعث جذب عابران پیاده 
روزمرهشان باشند،
فعالیتهای
میشود .افراد بدون اینکه نگران نیاز به استفاده از اتومبیل برای انجامدادن


حوزة  TOD
کاربریها
میدهند (والی کانکشنز .)07 :6771 ،ترکیب

بهراحتی با استفاده از حملونقل عمومی یا پیاده کارهایشان را انجام 

کاربریها مکانیابی کاربریهای
به سه صورت عمودی ،افقی ،و کارکردی مبتنی بر سکونت و کار است .ترکیب عمودی

پاسخده قرارگیری کاربری تجاری
ترکیبهای متداول و
مختلف در طبقات یک ساختمان است .در این رابطه یکی از انواع


مانند خردهفروشی در طبقة همکف و کاربری مسکونی یا اداری در طبقات باالی یک ساختمان است .معموالً ،مکانگزینی
خیابانهای
ساختمانهای واقع در مجاورت
فعالیتهای آن در مدار ترافیک سواره باشد در طبقة همکف
کاربریهایی که




اصلی پیاده ممنوع است (گرنت .)23 :6772 ،برای موفقیت در توسعة حملونقلمحور استفاده از ترکیب مناسبی از
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استفادهکنندگان از سیستم حملونقل عمومی و
کاربریهای سازگار اهمیت بسیار داشته و تأثیر مستقیمی در تعداد


طبقهبندی میشوند که در
فعالیتهای پیاده دارد (کریزك و پاور .)1332 ،در رابطه با توسعة حملونقلمحور ،کاربریها


جدول  2آورده شده است.
هادرتوسعةمبتنیبرحملونقلعمومی(مأخذ :دایسا2110،؛والیکانکشنز)2110،
بندیکاربری
.دسته
جدول3



بندیکاربریها
دسته



توضیحات

کاربریهای مجاز

کاربریهای پشتیبان حملونقل عمومی با تراکم فعالیتی باال

کاربریهای غیرمجاز
کاربریهای غیرمنطبق
کاربریهای مشروط

مثال
رستورانها و اغذیهفروشیها ،مراکز
خردهفروشی و ...

کاربریهایی که از پیادهمداری و حملونقل عمومی حمایت نمیکند و

کارواش ،تعمیرگاه ماشین ،نمایشگاه اتومبیل،

کاربریهای اتومبیلمحور

گورستان و ...

کاربریهای غیرمجازی که از قبل در حوزه وجود داشته است و برای

-

توسعة آتی باید طبق قوانین با آنها برخورد شود
کاربریهایی که با شرط پیادهمدارشدن مجوز خواهند داشت

پمپ بنزین ،کاربریهای عمومی و مدنی


پیادهمداری


یکی از مهمترین اصول پیشنهادی توسعة مبتنی بر حملونقل عمومی برای برنامهریزی در بافتهای موجود توجه به
حرکت پیاده و پیادهسازی معابر است TOD .بر آن است که خیابانها و میدانها باید برای پیادهروی ایمن و جذاب باشند و
به شکلی طراحی شوند که موجبات آسایش ساکنان را فراهم کنند و آنها را برای پیادهروی تهییج کند .بنابراین ،تأکید
میکند که کاربریهای خدماتی روزانه و هفتگی در فاصلة پیادهروی دهدقیقهای ساکنان قرار گیرد .سیستم دسترسی پیاده
از نظر عملکردی در حد فاصل سیستمهای سریع و کاربریهای شهری قرار میگیرد و سهم قابل توجهی از سفرهای
شهری بهویژه در مسافتهای کوتاه از طریق آن انجام میشود (سی.ان.دی.اند.اچ.یو.دی .)6777 ،بنابراین ،بهبود کیفیت
این سیستم ارتقای کارایی سیستم حملونقل را در پی خواهد داشت .همچنین ،توسعه و بهبود سیستم دسترسی پیاده
یکی از اساسیترین راههای کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و صرفهجویی در مصرف انرژی و سایر منابع مورد استفاده
در وسایط نقلیة موتوری بوده و اقدامی بهمنظور تداوم توسعة پایدار در محیطهای شهری محسوب میشود (قربانی و
نوشاد .)1990 ،پیادهمداری دارای شاخصهایی است که به اختصار در جدول  2آورده شده است.
هایمؤثربرپیادهمداری(مأخذ:برگرفتهازمعینی0311،؛معینی0385،؛بحرینیوخسروی)0381،
.شاخص
جدول0


شاخص
زیبایی و امنیت
ایمنی

توضیحات
احساس بیدفاع بودن در محلههای خلوت و اهمیت وجود چشمهای ناظر ،وجود روشنایی مناسب در شب ،زیبایی مسیر موجب احساس
بهتر عابر پیاده میشود
از طریق کمترین تداخل عابر پیاده و سواره؛ رسیدن به این هدف از دو طزیق .1 :جداسازی زمانی (استفاده از تابلوهای ایست و سیسـتم
چراغ راهنمایی)؛  .6جداسازی فضایی (افقی یا عمودی با استفاده از زیرگذرها و روگذرها و ایجاد خیابانهای منحصر به پیاده)

جذابیت

مطبوعیتبخشی به محیط از طریق ایجاد تسهیالت رفاهی مانند نیمکتها ،ایجاد سایه در مسیر و ...

دسترسی

لزوم ایمنی ،خوانایی ،و فقدان موانع فیزیکی در دسترسیهای پیاده ،دسترسی مناسب حملونقل عمومی

کاربری مختلط
راحتی و آسایش
پیوستگی و انسجام

اهمیت کاربری مختلط در جذب عابر پیاده و تأمین نیازهای روزانه بدون استفاده از اتومبیل
تأثیر تندی شیب و یخزدگی و لغزندگی کف مسیر ،عرض ناکافی و تغییر ناگهانی آن ،وضعیت تخلیة آبهای سطحی ،و نحوة محافظت
پیادهروها در مقابل تابش آفتاب ،باد ،باران ،و برف در حرکت پیاده
پیادهروی بهعنوان عامل ارتباط انواع سفرها و لزوم بههمپیوستگی و انسجام مسیرهای پیاده و دسترسی مناسب عـابر پیـاده بـه مراکـز
حملونقل و خدمات
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جابهجایی
حملونقلو
تسهیالت



توسعة مبتنی بر حملونقل عمومی راهبردی کلیدی است که متخصصان برنامهریزی و حملونقل برای کنترل توسعه،
کاهش ترافیک ،ارائة گزینههای متعدد حملونقل و باالبردن کیفیت زندگی بهعنوان یک مؤلفه مهم در پایاندادن به
مشکالت حملونقل بهکار میبرند (دایسا .)111 :6772 ،در این نوع از توسعه ،استفاده از حملونقل عمومی و پیادهروی
الگوهای غالب در جابهجایی ساکنان و کاربران است که به کاهش استفاده از اتومبیل و در پی آن کاهش تقاضای
پارکینگ منجر میشود .احداث پارکینگ در حوزة توسعه باید با احتیاط الزم انجام گیرد و بهگونهای انجام شود که بر
حال و هوای محیط مسلط نباشد و به مانعی برای پیادهروی تبدیل نشود (بهزادفر و ذبیحی .)22 :1937 ،همچنین ،این
نوع توسعه باعث افزایش پیادهروی و سفر از راه حملونقل عمومی خواهد شد؛ ضمن اینکه موجب کاهش تعداد و طول
سفرها با اتومبیل میشود (بارکر.)1 :6772 ،
حملونقلعمومی
اثرهای توسعة مبتنی بر


توسعة مبتنی بر حملونقل دارای اثرهایی در ابعاد مختلف است که مهمترین آنها در جدول  1آمده است (نولند و
همکاران.)61-9 :6712 ،
توسعةمبتنیبرحملونقلعمومی
جدول.5اثرهای

اثرات
اثرهای بالقوه
اقتصادی
اثرهای سالمتی
اثر بر جامعه

توضیح
زندگیکردن در مکانی با ویژگیهای توسعة حملونقلمحور به کاهش هزینهها در دو بخـش عمـدة هزینـه بـر مسـکن و حمـلونقـل منجـر
میشود .این توسعه با باالبردن تراکم و افزایش خدمات محلهای و ارتقای سیستم حملونقل عمومی و پیادهمداری و همچنین ارائة گزینـههـای
متنوع مسکن متناسب با درآمد افراد هزینههای خانوار در این زمینه را کاهش میدهد
اعمال توسعة حملونقلمحور در اطراف مراکز عمدة خرید میتواند بر سطح مالکیت خودرو ،سطح استفاده از حملونقل عمومی ،میزان آلـودگی
هوا ،و سطح پیادهروی ساکنان تأثیرگذار باشد
توسعة حملونقلمحور اثرهای بالقوهای در سرزندگی اجتماع دارد هم برای کسانی که هماکنون در آنجا زندگی میکنند هم بـرای کسـانی کـه
برای مقاصد مختلف به آنجا مراجعه میکنند یا در توسعههای آتی در آنجا ساکن میشوند
اثرهای زیستمحیطی توسعة حملونقلمحور در قالب سه دستهـ آلودگی هوا ،انتشار گازهای گلخانهای ،و آلودگی صوتیــ بیـان شـدهانـد کـه

اثرهای بالقوة

همگی در ارتباط مستقیم با رانندگیاند .ساکنان محالتی که توسعه را بر اساس توسعة حملونقلمحور تجربه کردهاند نسبت بـه سـاکنان دیگـر

زیستمحیطی محالت کمتر از اتومبیل شخصی استفاده میکنند .تراکم ،کاربری مختلط ،و دسترسیهای بههمپیوسته به ساکنان محالت و همچنـین کسـانی
که در محله مشغول بهکار هستند یا عبورکنندگان از محله اجازه میدهد که نیازهای روزمرة خود را بدون رانندگی تأمین کنند


تدوین معیارهایپژوهش

پس از بررسی نظریات و مفاهیم مربوطه ،به استخراج معیارها و زیرمعیارهای پژوهش پرداخته شد .معیارهای بهدستآمده
در جدول  2آورده شدهاند که در قالب ابعاد کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی طبقهبندی میشوند.
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جدول.2معیارهاوزیرمعیارهایپژوهش
معیار

ابعاد

شاخص

ابعاد

شاخص

معیار

دسترسی به حملونقل عمومی
دسترسی

دسترسی به پارکینگ

تراکم باال در محدوده
کالبدی

دسترسی به مسیر دوچرخه
طراحی مناسب مسیرهای پیاده

ترکیب کاربری تجاری و اداری و

جداسازی فضایی مسیر پیاده از سواره
کالبدی

انسجام شبکة پیادهروها
پیادهمداری

عرض مناسب پیادهرو

کالبدی

وجود کاربری جاذب افراد پیاده در جدارهها
ایمنی
آسایش
زیستمحیطی

تراکم

ارائة گزینههای متنوع مسکن
فقدان زمینهای خالی و متروك

حفاظت در برابر شرایط بد جوی

آلودگی

اجتماعی

کاربری

مسکونی در محدوده

مختلط

وجود رستورانها و کافهها
وجود کاربری فرهنگی و تفریحی

مقیاس

فقدان ساختمانهایی با مقیاس

انسانی

غیرانسانی

امنیت

نورپردازی مناسب محدوده در شب
وجود چشمهای ناظر (دید بصری)

آلودگی هوا
آلودگی صوتی

روش تحقیق
بر اساس هدف ،تحقیقات علمی را میتوان به سه گروه دستهبندی کرد .1 :تحقیقات بنیادی؛  .6تحقیقات توسعهای؛ .9
تحقیقات کاربردی (حافظنیا .)16 :1991 ،تحقیق حاضر به دلیل تمرکز بر موضعی خاص و امکان استفادة مستقیم از نتایج
و راهکارهای آن در جهت کاهش مشکل در زمرة تحقیقات کاربردی یا عملی قرار میگیرد .روش تحقیق در این پژوهش
بهصورت توصیفی -تحلیلی است .برای جمعآوری اطالعات جهت تدوین مبانی نظری از روش اسنادی و در بخش اصلی
تحقیق (مطالعة موردی) از روش میدانی بهره برده شده است .ابزار گردآوری اطالعات در این روش پرسشنامه ،مشاهده،
و حضور در محدودة مورد مطالعه و استفاده از نقشههای منطقه با استفاده از نرمافزار  GISاست.
جامعة آماری در این پژوهش ساکنان و استفادهکنندگان از منطقة  9قزویناند .حجم نمونه نیز با توجه به متغیربودن
حجم جامعة آماری ،با استفاده از جدول دواس  677نفر درنظر گرفته شده است .در این پژوهش پس از نمونهگیری
مقدماتی ،روایی و پایایی پرسشنامه بررسی شد .روایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان و کارشناسان و استادان
مجرب در زمینة مطالعاتی پژوهش بررسی شد و اصالحات مورد نظر اعمال گردید .پایایی پرسشنامه نیز از طریق
محاسبة ضریب آلفای کرونباخ با مقدار  7/966تأیید شد .برای تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه در این نوشتار از
روش کمی و کیفی سود برده شده است .با استفاده از روش کیفی ،دادههای حاصل از مشاهده تحلیل شده است .عالوه بر
آن برای بخشی از شاخصهای پژوهش از نرمافزار  GISبهره گرفته شده است .در بخش کمی نیز آمار توصیفی و آمار
استنباطی استفاده شده است .در بخش توصیفی از روش میانگینگیری و در بخش استنباطی از آزمون تی تکنمونهای
برای آزمون فرضیات بهره گرفته شده است .در توضیح کمیکردن پرسشنامه و استفاده از روش میانگینگیری ذکر این
نکته الزم است که به دلیل مشکل یکساننبودن واحد اندازهگیری ارزیابی و سنجش دادهها و شاخصها ،دادههای کیفی
موجود در هر شاخص به دادههای کمی تبدیل میشود (پاسخ سؤاالت در پنج گروه خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد ،و خیلی
زیاد دستهبندی شده که برای کمیکردن آنها به ترتیب امتیازات  ،2 ،9 ،6 ،1و  1درنظر گرفته میشود) و از آنها در
جهت همراستاکردن شاخصها به این معنا که شاخصها به گونهای باشند که همگی بیانگر یک وضعیت باشند میانگین
گرفته میشود تا وضعیت هر شاخص مشخص شود.
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یافتهها
بحث و

از نظر جغرافیایی ،پژوهش حاضر بر روی منطقة  9شهر قزوین انجام شده است .این منطقه از شمال به بزرگراه قزوین-
زنجان ،از جنوب به بلوار معلم ،از شرق به بلوار نخبگان و بزرگراه شهید بابایی و بافت شرقی آن ،و از غرب به بلوار امام
علی (ع) و بافت غربی آن محدود میشود .این منطقه دارای بافت مسکونی با تراکم متوسط و باالست و زمینهای خالی
برای توسعة آتی شهر در این منطقه بهچشم میخورد .همچنین ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی ،سازمان صدا و سیمای
مرکز استان قزوین ،ادارة کل پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین ،و ادارة کل ثبت اسناد و امالك استان از
مهمترین کاربریهای آموزشی و اداری واقعشده در این منطقهاند.
همانطورکه در بخشهای پیشین بیان شد ،معیارها و زیرمعیارهای پژوهش در ابعاد مختلف تدوین شد .در این بخش
به تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از مشاهده و پرسشنامه به تفکیک ابعاد پرداخته میشود.

کاربریهادرسطحمنطقه
نقشة.0




نقشة.2معابرمحدودکنندهدرسطحمنطقه

تحلیل بعد کالبدی

در بُعد کالبدی معیارهای دسترسی ،پیادهمداری ،تراکم ،آسایش ،و کاربری مختلط مورد مشاهده ،برداشت میدانی ،و درك
توسط پژوهشگر قرار گرفتهاند.
معیار دسترسی

معیار دسترسی شامل سه زیرمعیار دسترسی به حملونقل عمومی ،دسترسی به پارکینگ ،و دسترسی به مسیر دوچرخه
است .نتایج حاصل از تحلیل نشان میدهد که بیشتر افراد دسترسی به حملونقل عمومی و دسترسی به پارکینگ را بسیار
سخت و سخت میدانند .کمبود سیستم حملونقل همگانی ،فقدان ایستگاه در برخی معابر ،و عدم تردد حملونقل
همگانی در برخی معابر دلیل این نظر است .همچنین ،بیشتر افراد دسترسی به مسیر دوچرخه در منطقة  9را نسبتاً مناسب
و حالت متوسطی میدانند.
نقشة  9نشاندهندة این موضوع است که مسیرهای اتوبوس از منطقة  9تقریباً در همة محدودة منطقة  9گسترده
است .اما تردد آنها همة معابر اصلی را پوشش نمیدهد .معابر شرقی ،مرکزی ،و شمالی از پوشش کمتری برخوردارند .در
نقشة  2مشاهده میشود پایانههای حملونقل عمومی فقط در سه ایستگاه دانشگاه بینالمللی قزوین ،چهارصد دستگاه ،و
ایستگاه کانال مستقرند .مناطق غربی و مرکزی منطقه فاقد پایانة حملونقل عمومی است.
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نقشة.3مسیرهایاتوبوسدرسطحمنطقه



هایحملونقلعمومیدرسطحمنطقه
پایانه
نقشة.0





در نقشة  1مشاهده میشود که خطوط تاکسیرانی بسیار کم و در بیشتر نواحی محدوده هیچ خطوط تاکسیرانی وجود
ندارد .اگرچه ممکن است تاکسیهای عبوری به دیگر خیابانها گذر کنند ،نبود خطوط تاکسی و ملزمنبودن آنها به عبور
موجب نارضایتی افراد و عدم استفاده از تاکسی است .در نقشة  2مشاهده میشود استقرار تاکسی بیسیم در منطقه اندك
است و فقط پنج نقطه را پوشش میدهد.

نقشة.5خطوطتاکسیرانیدرسطحمنطقه



محلاستقرارتاکسیبیسیمدرسطحمنطقه
نقشة.2


3
2.5
2
دسترسی به حمل دسترسی به دسترسی به مسیر
دوچرخه
پارکینگ
و نقل عمومی


میانگینهایزیرمعیارهایمعیاردسترسی
نمودار.0

جدول.7میانگینمعیاردسترسی
زیرمعیار

امتیازحاصلازپرسشنامه


دسترسی به حملونقل عمومی

6/19

دسترسی به پارکینگ

6/29

دسترسی به مسیر دوچرخه

6/0

وجود کاربریهای جاذب افراد پیاده در جدارهها

6/99

میانگین معیار دسترسی

6/01

نمودار.2میانگینمعیاردسترسی
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جدول  0میانگین امتیازات زیرمعیارهای دسترسی و امتیاز نهایی این معیار را نشان میدهد .برای سنجش وضعیت
معیار دسترسی در محدوده ،بررسی زیرمعیارها ،و مشخصشدن امتیازات هر کدام از آنها با توجه به نتایج پرسشنامه و
استفاده از روش میانگینگیری و در نهایت میانگین امتیازات بهدستآمده از زیرمعیارها انجام شده است .نتایج کلی نشان
میدهد که منطقة مورد مطالعه در زمینة معیار دسترسی در وضعیت متوسط (بینابین) قرار دارد .نمودار  16گویای وضعیت
این معیار است.
پیادهمداری
معیار


معیار پیاده مداری شامل شش زیرمعیار طراحی مناسب مسیرهای پیاده ،جداسازی فضایی مسیر پیاده از سواره ،انسجام
شبکة پیادهروها ،عرض مناسب پیادهرو ،وجود کاربری جاذب افراد پیاده در جدارهها ،و ایمنی است .نتایج تحلیل نشان
میدهد که طراحی مسیرهای پیاده در منطقة  9در وضعیت متوسطی قرار دارد .فقدان کفپوش در برخی معابر ،عرض
ناکافی ،و عدم جداسازی مناسب مسیر پیاده از سواره و عدم تعریف پیادهرو در برخی معابر از مشکالت این زیرمعیار در
منطقه میباشند.
نقشة  0نشان میدهد که عرض پیادهرو در خیابان محلی به نسبت قابل قبول است و حفاظ درختان موجب امنیت
پیاده میشود .همچنین ،نقشة  9نشان میدهد در خیابان فرعی عرض پیادهرو به تناسب از خیابان محلی بیشتر است.
پیادهروها در خیابانهای اصلی دارای عرض کافیاند و جداسازی سواره و پیاده با حاشیة فضای سبز انجام گرفته است.




مقطععرضیپیادهروخیابانفرعی
نقشة.8


مقطععرضیپیادهروخیابانمحلی
نقشة.7




مقطععرضیپیادهروخیاباناصلی
نقشة.1


مقطععرضیپیادهروخیاباندرارتباطبافضای
نقشة.01

همگانی

همچنین ،نتایج تحلیل بیانگر این موضوع است که شبکة پیادهروها از انسجام نسبتاً مناسبی برخوردارند .عدم امتداد
پیادهروها و فقدان مسیرهای پیاده در برخی معابر از معایب این مهماند .عالوه بر مواردی که بیان شد ،نتایج نشان میدهد
اگرچه شبکة پیادهروها از عرض مناسبی برخوردارند ،جدارههای پیادهروها فاقد کاربریهای جذاباند .یکی از مهمترین
معیارها برای پیادهروی جذاببودن جدارههاست .پیادهروهای فاقد جذابیت بعد از مدتی رها میشوند و افراد برای پیادهروی
از آنها استفاده نمیکنند .وضعیت ایمنی پیاده نیز در این منطقه خوب ارزیابی شده است .این امر با توجه به جداسازی
فضایی سواره از پیاده توجیهپذیر است.
 .1تقسیمبندی نمودار بر اساس امتیازات اختصاصیافته به پاسخ سؤاالت انجام گرفته است .پاسخ سؤاالت در پنج گروه خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد ،و خیلی
زیاد دستهبندی شده که برای کمیکردن آنها به ترتیب امتیازات  ،2 ،9 ،6 ،1و  1درنظر گرفته میشود.
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هایزیرمعیارهایمعیارپیادهمداری
میانگین
نمودار.3





.میانگینمعیارپیادهمداری
جدول8

زیرمعیار
طراحی مناسب مسیرهای پیاده
انسجام شبکة پیادهروها
عرض مناسب پیادهروها
وجود کاربریهای جاذب افراد پیاده در جدارهها
ایمنی
میانگین معیار پیادهمداری

امتیازحاصلازپرسشنامه

9/71
9/99
6/0
9/10
9/69
9/13

میانگینمعیارپیادهمداری
نمودار.0




جدول  9میانگین امتیازات زیرمعیارهای پیادهمداری و امتیاز نهایی این معیار را نشان میدهد .برای سنجش وضعیت
این معیار در محدوده ،بررسی زیرمعیارها و مشخصشدن امتیازات هرکدام از آنها با توجه به نتایج پرسشنامه و استفاده
از روش میانگینگیری و در نهایت میانگین امتیازات بهدستآمده از زیرمعیارها انجام گرفته است .نتایج کلی نشان میدهد
که منطقة مورد مطالعه در زمینة معیار پیادهمداری در وضعیت متوسط (بینابین) قرار دارد.
معیار تراکم

معیار تراکم شامل سه زیرمعیار تراکم باال در محدوده ،ارائة گزینههای متنوع مسکن ،و فقدان زمینهای خالی و متروك
است .نتایج پژوهش نشان میدهد در بیشتر معابر تراکم کاربری وجود ندارد .نقشة  11نیز نشان میدهد که محدودة مورد
نظر عالوه بر ساختمانهای بلندمرتبه و ویالیی دارای تراکم ساختمانهای مسکونی در حدود متوسط دو تا چهار طبقه است.
همانطورکه در نقشة  16مشاهده میشود ،زمینهای خالی در منطقة  9به تناسب زیادی وجود دارد .در منطقهای با
کاربری غالب مسکونی وجود زمینهای بایر با متراژ باال موجب بروز مشکالت کالبدی (ازهمگسیختگی بافت) ،اجتماعی،
و زیستمحیطی میشود.

تراکمساختمانهایمسکونی
نقشة.00




زمینهایخالیدرمحدوده
نقشة.02
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معیار کاربری مختلط

معیار کاربری مختلط شامل سه زیرمعیار است :ترکیب کاربری تجاری و اداری و مسکونی در محدوده؛ وجود رستورانها و
کافهها؛ و وجود کاربری فرهنگی و تفریحی در محدوده .ترکیب کاربریها در محدودة مورد مطالعه در نواحی مختلف
متفاوت است .نقشة  19نشان میدهد کاربری غالب محدودة مورد مطالعه کاربری مسکونی است .جهت خدماترسانی به
این کاربری ،ترکیب کاربریهای تجاری و اداری و مسکونی میتواند تا حد زیادی موجب سرزندگی و جذابیت منطقه
شود .ترکیب کاربری تجاری و مسکونی تا حدی در لبة خیابانهای اصلی و کمتر در لبة خیابانهای فرعی و ترکیب
کاربری تجاری و اداری تا حد زیادی در لبة خیابانهای اصلی منطقه روی داده است .به بیان دیگر ،معیار اختالط کاربری
در منطقة  9شهر قزوین بهجز محدودههایی خاص وضعیت مطلوبی ندارد .همچنین ،کاربریهای خدماتی مانند
رستورانها و کافهها در محدودههای مختلف منطقه بهصورت یکسان توزیع نشدهاند.
نقشة  12نشان می دهد کاربری فرهنگی به نسبت وسعت و جمعیت منطقه و با درنظرگرفتن شعاع دسترسی هر
کاربری جوابگوی تمام منطقه نیست .بیشتر کاربریهای فرهنگی موجود در منطقة  9در حوزة شهری خدماتدهندهاند و
نیاز منطقهای به کاربری فرهنگی پابرجا میماند .بهطور کلی ،نتایج تحلیل نشان میدهد معیار کاربری مختلط در محدودة
مورد مطالعه در وضعیت متوسطی قرار دارد.



نقشة.03کاربریاراضی

نقشة.00پراکنشکاربریفرهنگی

میانگینهایزیرمعیارهایمعیارکاربریمختلط
نمودار.5




جدول.1میانگینمعیارکاربریمختلط
زیرمعیار
ترکیب کاربری تجاری ،اداری ،و مسکونی
وجود رستورانها و کافهها
وجود کاربری فرهنگی و تفریحی
میانگین معیار کاربری مختلط

امتیازحاصلازپرسشنامه

9/71
6/30
6/10
6/92
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نمودار.2میانگینمعیارکاربریمختلط

جدول  3میانگین امتیازات زیرمعیارهای کاربری مختلط و امتیاز نهایی این معیار را نشان میدهد .نتایج کلی نشان
میدهد منطقة مورد مطالعه در زمینة این معیار در وضعیت متوسط رو به پایین (بینابین) قرار دارد.

تحلیل بُعد اجتماعی

در بُعد اجتماعی معیار امنیت مورد مشاهده ،برداشت میدانی ،و درك توسط پژوهشگر قرار گرفته است.
معیار امنیت

معیار امنیت شامل دو زیرمعیار نورپردازی مناسب محدوده در شب و وجود چشمهای ناظر است .نتایج پژوهش نشان
میدهد بهجز محدودههایی اندك در منطقه در شب به دلیل وجود تعداد مناسب چراغهای روشنایی در سطح منطقه
نورپردازی نسبتاً مناسبی وجود دارد .همچنین ،نتایج تحلیل نشان میدهد وجود چشمهای ناظر در منطقه در وضعیت
متوسطی قرار دارد .تجربه نشان داده است امنیت با باالرفتن میزان استفادة افراد از فضا (وجود چشمهای ناظر) افزایش
مییابد.

میانگینهایزیرمعیارهایمعیارامنیت
نمودار.7




جدول.01میانگینمعیارامنیت
زیرمعیار

امتیازحاصلازپرسشنامه


نورپردازی مناسب محدوده در شب

9/20

وجود چشمهای ناظر

9/16

میانگین معیار امنیت

9/9



نمودار.8میانگینمعیارامنیت



جدول  17میانگین امتیازات زیرمعیارهای امنیت و امتیاز نهایی این معیار را نشان میدهد .نتایج کلی نشان میدهد
منطقة مورد مطالعه در زمینة این معیار در وضعیت متوسط رو به باال (بینابین) قرار دارد.
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زیستمحیطی
تحلیل بُعد


در بُعد زیستمحیطی معیار آلودگی مورد مشاهده ،برداشت میدانی ،و درك توسط پژوهشگر قرار گرفته است.
معیار آلودگی

معیار آلودگی شامل دو زیرمعیار آلودگی هوا و آلودگی صوتی است .نتایج پژوهش نشان میدهد آلودگی هوا و صوتی در
منطقة  9به نسبت کمی وجود دارد .نتایج کلی نشان میدهد منطقة  9قزوین دارای عدم آلودگی نسبی است.

میانگینهایزیرمعیارهایمعیارآلودگی
نمودار.1




جدول.00میانگینمعیارآلودگی
زیرمعیار

امتیازحاصلازپرسشنامه


آلودگی هوا

9/30

آلودگی صوتی

2/70

میانگین معیار آلودگی

2/76

نمودار.01میانگینمعیارآلودگی



جدول  11میانگین امتیازات زیرمعیارهای آلودگی و امتیاز نهایی این معیار را نشان میدهد .نتایج کلی نشان میدهد
منطقة مورد مطالعه با فقدان آلودگی نسبی مواجه است.
جمعبندیتحلیل


در بخش پیش بهصورت تفصیلی وضعیت معیارهای مستخرج از مبانی نظری در محدودة مورد مطالعه بررسی شد و نتایج
در مورد هرکدام از زیرمعیارها و معیارها با استفاده از روش میانگینگیری مشخص شد .پس از تحلیل معیارها ،در این
بخش به بررسی کلی وضعیت منطقة  9قزوین از نظر معیارهای توسعة مبتنی بر حملونقل عمومی پرداخته میشود .به
این منظور ،امتیازات بهدستآمده از پرسشنامه برای هر معیار و میانگین نهایی آنها ،که مبیّن وضعیت محدودة مورد
مطالعه است ،در جدول  16نشان داده شده است.
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جدول.02میانگینکلیمعیارها
معیار

میانگیندادهها


ابعاد

دسترسی

6/01

پیادهمداری

9/13

آسایش

6/6

کاربری مختلط

6/92

اجتماعی

امنیت

9/9

زیستمحیطی

آلودگی

2/76

کالبدی

9/720

میانگین



نمودار.00میانگینکلیمعیارها

میانگین حاصلشده  94720است .با توجه به این امر نشاندهندة این مطلب است که در منطقة  9قزوین حملونقل
توسعهمحور  TODبهصورت نسبی وجود دارد.
آزمونفرضیات

در این بخش از نوشتار به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته میشود .فرضیة اول پژوهش بیانگر این موضوع است که
استفاده از توسعة حملونقلمحور تأثیر بسزایی در کاهش آلودگی محیط دارد .برای بررسی این فرضیه ،نخست باید متغیر
مورد آزمون در این فرضیه محاسبه شود .برای این منظور ،سؤالهای مربوط به این فرضیه مشخص و از آنها میانگین
گرفته میشود .برای بررسی این فرضیه ،از آزمون پارامتری تی تکنمونهای استفاده میشود که در آن به مقایسة میانگین
با عدد ثابت (میانگین فرض) پرداخته میشود و با توجه به اینکه سؤالهای مورد بررسی در این فرضیه نمرات رتبهای
یک تا پنج را به خود اختصاص میدهند ،بنابراین ،میانگین فرض:
.رتبهبندی
جدول03

خیلیزیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلیکم

1

2

9

6

1

1 2  3  4  5
3
5

µ

برای بررسی اینکه آیا استفاده از توسعة حملونقل محور تأثیر بسزایی در کاهش آلودگی دارد یا نه آزمون فرضیه به
صورت زیر مشخص و بررسی میشود.
H0 = µ ≤ 3
H1 = µ > 3

که در آن  µمیانگین توسعة حملونقلمحور تأثیر بسزایی در کاهش آلودگی منطقه دارد.
 = H1توسعة حملونقلمحور تأثیری در کاهش آلودگی منطقه دارد.
 = H0توسعة حملونقلمحور تأثیری در کاهش آلودگی منطقه ندارد.
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تعداد سؤالهایی که برای پاسخگویی به این فرضیه درنظر گرفته شدهاند دو سؤال است .میانگین رتبهای هریک از
این سؤالها محاسبه شده و در جدول  12آمده است.
.میانگینرتبهای
جدول00

شاخص

میانگینرتبه

آلودگی هوا

9/30

آلودگی صوتی

2/70

جمع

9/72

میانگین

2/76

با توجه به آزمون تی تکنمونهای و نرمالسازی دادهها ،با استفاده از آزمون کالموگراف -اسمیرنوف و سطح معناداری
 ،17/61اثبات میشود فرضیة استفاده از توسعة حملونقلمحور تأثیر بسزایی در کاهش آلودگی محیط دارد
متغیر
تأثیر بر آلودگی

حجمنمونه
677

آمارۀکالموگروف
7/92

سطحمعناداری
7/61

نتیجةآزمون
نرمال

نتایج نشان میدهد استفاده از توسعة مبتنی بر حملونقل عمومی بر کاهش آلودگی در منطقه بسیار تأثیرگذار است .اگر
استفاده از خودروی سواری را یکی از مهمترین منابع آلودگی بدانیم ،جایگزینی استفاده از اتومبیل شخصی با سیستم
حملونقل عمومی و پیادهروی بهعنوان رویکرد اصلی این توسعه میتواند آلودگی محیط را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد.
فرضیة دوم پژوهش عبارت است از :استفاده از توسعة حملونقلمحور تأثیر بسزایی در کاهش ترافیک شهری دارد.
برای آزمون این فرضیه از روش بهکارگرفتهشده در آزمون فرضیة اول استفاده شده است.
.میانگینرتبهای
جدول05

ردیف
1
6
9
2
1
2
0

شاخص
میانگینرتبه ردیف
شاخص
ایمنی
9
6/19
دسترسی به حملونقل عمومی
حفاظت در برابر شرایط بد جوی
3
6/29
دسترسی به پارکینگ
ترکیب کاربری تجاری ،اداری ،و مسکونی
17
6/99
دسترسی به مسیر دوچرخه
وجود رستورانها و کافهها
11
9/71
طراحی مناسب مسیرهای پیاده
وجود کاربری فرهنگی و تفریحی
16
9/99
انسجام شبکة پیادهروها
نورپردازی مناسب محدوده در شب
19
6/0
عرض مناسب پیادهرو
وجود چشمهای ناظر
12
9/10
کاربری جاذب افراد پیاده در جدارهها
میانگین9/76 :
جمع26/21 :

میانگینرتبه
9/69
6/6
9/71
6/30
6/10
9/20
9/16

با توجه به آزمون تی تکنمونهای و نرمالسازی دادهها با استفاده از آزمون کالموگراف -اسمیرنوف و سطح معناداری
 ،7/13اثبات میشود که فرضیة استفاده از توسعة حملونقلمحور تأثیر بسزایی در کاهش ترافیک شهری دارد .تأکید
الگوی توسعة مبتنی بر حملونقل عمومی بر استفاده از سیستم حملونقل عمومی و ارتقای آن ،اندیشیدن تدابیری در
جهت پیادهمداری محالت ،مدیریت پارکینگها ،و  ...در جهت کاهش استفاده از اتومبیل شخصی است .کاهش استفاده از

 .1در این آزمون سطح معناداری برای اثبات فرضیه باید بیشتر از  7/71باشد.
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اتومبیل شخصی با کاهش ترافیک شهری همراستاست .با کاهش نرخ استفاده از خودروهای شخصی از میزان تردد و
ترافیک در معابر شهر کاسته میشود .بنابراین ،این فرضیه اثبات میشود.

نتیجهگیری

این پژوهش با هدف بررسی معیارهای توسعة حملونقلمحور در منطقة  9شهر قزوین انجام شد .برای دستیابی به این
هدف ،نخست مبانی نظری بررسی شد و ادبیات موجود در زمینة توسعة حملونقلمحور و منشور نوشهرگرایی مطالعه شد.
پس از استخراج معیارها و شاخصهای مورد نیاز ،برای سنجش وضعیت محدودة مورد مطالعه به تحلیل دادههای حاصل
از پرسشنامه پرداخته شد .نتایج حاصل از تحلیل نشان میدهد که منطقة  9قزوین از نظر دارابودن معیارهای توسعة
مبتنی بر حملونقل عمومی در وضعیت متوسط رو به باال قرار دارد .بررسی معیارهایی مانند پیادهمداری ،دسترسی ،تراکم،
و آسایش بهعنوان معیارهای تدوینشده در راستای بررسی وضعیت توسعة مبتنی بر حملونقل عمومی نشان میدهد
محدودة مورد مطالعه از حیث برخورداری از این معیارها از وضعیت متوسطی برخوردار است .جدول  16میانگین کلی
معیارها را نشان میدهد که گواهی بر ادعای فوق است.
منطقة  9قزوین به دلیل قرارگرفتن در بافت جدید شهری قابلیت تبدیل به منطقة توسعة حملونقلمحور را داراست.
وجود خیابانها با عرض مناسب و امکان ایجاد مسیر دوچرخه در مجاورت آنها ،امکان افزایش سیستم حملونقل
عمومی و  ...از نقاط قوت این محدوده بهشمار میرود .اقدامات زیر میتواند موجب ارتقای معیارهای توسعة
حملونقلمحور در منطقة سه قزوین شود.
ایجاد مسیرهای اتوبوس بیشتر در سطح منطقه؛
طراحی مناسب ایستگاههای اتوبوس از نظر زیبایی و حفاظت در برابر شرایط جوی؛
ایجاد پارکینگهای مسقف همگانی؛
افزایش خطوط و مسیرهای تاکسیرانی در سطح منطقه؛
ایجاد مسیرهای دوچرخه در همة خیابانهای اصلی و فرعی منطقه؛
افزایش پایانههای اتوبوسرانی در سطح منطقه؛
ارتقای تسهیالت مرتبط با حملونقل عمومی مانند ایستگاههای اتوبوس؛
افزایش ظرفیت پارکینگهای حاشیهای به صورت متعادل؛
افزایش نقاط استقرار تاکسیهای بیسیم؛
جداسازی مسیرهای دوچرخه از مسیر سوارهرو.
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