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   چکیده
زمانی نسبتا کوتاهی نسبت به آمریکاي شمالی، در اواخر دهه . این رویکرد در فاصله در آمریکاي شمالی مطرح شد 1990سیاست توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی از دهه 

پروژه هاي مجتمع هاي ایستگاهی با هدف تامین مالی توسعه  و به صورت. اولین تجربه حوزه اجرایی با این موضوع در شهرداري تهران مورد توجه قرار گرفتدر ایران نیز  1370
احداث مجتمع ایستگاهی در جوار ایستگاه هاي حمل و نقل (خصوصا مترو)  ی همچنان این رویکرد را مترادفمتروي این شهر بود. به همین دلیل متخصصان و متولیان امور اجرای

راه و ترابري و مسکن و شهرسازي، این رویکرد ابتدا تحت عنوان شهرسازي ریل پایه و با هدف هم افزایی ایستگاه  خانهدو وزارت و پس از ادغام 1390مترادف می دانند. در اوایل دهه 
 مدیریت سفرو  حل مسئله جابجایی ،هاي راه آهن و بافت شهري مطرح شد که به سرعت به موضوع فراگیرتر توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی تبدیل شد. این بار هدف اصلی
سند و راهنماي ملی توسعه مبتنی بر  در شهرها و مقابله با خودرو محوري بود. به این ترتیب اسناد متعددي در شوراي عالی شهرسازي و معماري به تصویب رسید که مهم ترین آنها

را نشان  این زمینهدر ی که سوابق ذکر شده در حوزه برنامه ریزي و سیاستگذاري حمل و نقل همگانی بود. مقاله حاضر با تکیه بر روش مروري و با توجه به عدم دسترسی به منابع
 دهند، به تاریخچه و فرآیند تحوالت مذکور در ایران می پردازد و در انتها نیز تحلیلی از شرایط موجود ارائه می دهد. 
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Abstract  
Transit-oriented development policy has been in place in North America since the 1990s. This approach was considered in Iran in a relatively short 
period of time compared to North America in the late 1370s. The first experience of the executive field was in Tehran Municipality and in the form of 
station complex projects with the aim of financing the metro development of this city. For this reason, experts and administrators still consider this 
approach to be synonymous with the construction of a station complex next to transit stations (especially subways). In the early 1390s and after the 
merger of the two Ministries of Roads and Transportation and Housing and Urban Development, this approach was first proposed as rail-based urban 
development with the aim of synergy of railway stations and urban fabric, which quickly became a more comprehensive issue of transit oriented 
development. This time the main goal was to solve the problem of mobility in cities and to deal with the car-oriented policies. Thus, several 
documents were approved by the Supreme Council of Urban Planning and Architecture, the most important of which was the document and the 
National Guideline for transit oriented development. The present article, based on the review method and due to the lack of access to resources that 
show the mentioned records in the field of planning and policy, deals with the history and process of these developments in Iran and finally an 
analysis of the current situation has been offered. 
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-1  قدمهم 
در آن  .[1] دگذر ایران بیش از صد سال می از زمان ورود اولین خودرو به

دا نقش تفریحی زمان شاید قابل تصور نبود که این وسیله جدید که در ابت
ی ایرانیان را تغییر داده و به یکی از نیازهاي ضروري داشت، به سرعت زندگ

 ر ابتدا کند و بطئی بود، با کاهشآنها تبدیل شود. این تغییر و تحول که د
درو و راه اندازي خط تولید انبوه آن در کشور، شتاب گرفت و خو قیمت نسبی

ر یعالوه بر اثرگذاري در زندگی شخصی مردمان، بر شکل و فرم شهرها نیز تاث
هاي شهري تهیه شده براي  قابل توجهی گذاشت به نحوي که اولین نقشه
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را به خود » ها نقشه خیابان«) عنوان 1310) و همدان (1309تهران (
ها و  کشی، تعریض معابر و احداث اتوبان خیابان .[2] ادنداختصاص د

هاي توسعه شهري محسوب  هاي بعدي) از اولویت ها (در سال کمربندي
(سال توان در احداث اتوبان دو طبقه صدر  شدند. اوج این رویکرد را می می

رسد این جریان  ) در شهر تهران مشاهده کرد. در عین حال به نظر می1392
شود، در سالهاي اخیر  تعبیر می» خودرو محوري«افل تخصصی به که در مح

نیز در حال  تفاوتمورد انتقاد قرار گرفته و جریانات فکري با رویکرد م
در سالهاي اخیر طرح رویکرد توسعه مبتنی باشند.  گیري و گسترش می شکل

بر حمل و نقل همگانی با هدف حرکت از شهر خودرو محور به شهر مبتنی بر 
زهاي انسانی مجددا مورد توجه متخصصان حوزه شهرسازي و حمل و نقل نیا

نگاهی به تاریخچه مطرح شدن این رویکرد در ایران نشان  است. قرار گرفته
هاي ایستگاهی اولین تجربه ایران در زمینه آشنایی  احداث مجتمعدهد که  می

 همگانیمتخصصان با رویکردهاي مرتبط با توسعه مبتنی بر حمل و نقل 
ها در آغاز با هدف تامین مالی توسعه متروي شهر تهران  است. این مجتمع بوده

. نخستین اقدام در این زمینه اخذ مصوبه [3] شروع شدند 1377در سال 
بود که تحت عنوان  1380اولین دوره شوراي شهر تهران در سال  197

و بر اساس مطرح شد » راهبردهاي تلفیق کاربري زمین و حمل و نقل ریلی«
آن شرکت مترو ملزم شد که با هماهنگی شهرداري تهران نسبت به 

در شهر تهران در انطباق با  احداث این مجتمع هاپذیري  سنجی و امکان امکان
شبکه مترو اقدامات و مطالعات الزم را انجام دهد. همزمانی انجام این 

ود که جایگاه ب ع و تفصیلی شهر تهران فرصتیمطالعات با مطالعات طرح جام
هاي مشاورین مناطق تثبیت شود.  هاي ایستگاهی در مطالعات و طرح مجتمع

تداوم پیدا کرد  1381در سال » تهران با مترو«این فرصت با برگزاري همایش 
این  .[4] هاي ایستگاهی در سند توسعه شهر تهران تعریف شدند و مجتمع

غتنمی بود که رگزار شد فرصت مالمللی ب بین در مقیاسهمایش که 
هاي ایستگاهی در کشورهاي  اران، پیمانکاران و طراحان مجتمعاندرک دست

ه خود در آغاز ک جنوبیکره نند دانمارك، انگلستان، هنگ کنگ و پیشرو ما
هاي اجرایی و تامین منابع  آوردها و دغدغه ها بودند دست مسیر اجرایی پروژه

هاي  بگذارند. شاهد این امر پروژهراك مالی را با متخصصین ایرانی به اشت
بود که اکنون در حال  شتاد دانماركموفقی مانند داکلند لندن و اور

ها  از متولیان شهرداري ،مندان آن زمان بسیاري از حرفهاز  .هستندبرداري  بهره
هسته اولیه و موتور تحریک را هاي ایستگاهی  تا مهندسان مشاور، مجتمع

ل همگانی دانسته و به همین ترتیب، افزایش مبتنی بر حمل و نقتوسعه 
صورت مراکز خرید را از ملزومات  بهاداري  تراکم و وجود کاربري تجاري

اگر چه به دیدگاهی که  .فرض کردندو نقل همگانی توسعه مبتنی بر حمل 
نقاط ابهام عنوان نقطه آغازین این نوع توسعه قابل دفاع بود، اما در عمل 

تواند مفهوم توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی را به  زیادي داشته و نمی
 طور کامل پوشش دهد. 

، رویکرد توسعه مبتنی بر 1390حدود یک دهه بعد یعنی در اوایل دهه    
حمل و نقل همگانی به شیوه دیگر و این بار با تأکید بر مقابله با خودروي 

این دیدگاه  محوري و ضرورت حل مسئله جابجایی انسان در شهر مطرح شد.
تشکیل وزارت راه و شهرسازي از ادغام دو وزارت راه و ترابري و  جدید با

به این ترتیب که در . آغاز شد) 1390خرداد  31مسکن و شهرسازي (در 
اي  طی نامهعباس آخوندي) ، وزیر وقت راه و شهرسازي (دکتر 1393آذرماه 

یاست مرکز به معاونین حمل و نقل، معماري و شهرسازي و همچنین ر
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي درخواست نمود که به منظور یافتن 

شهرسازي « موضوعراهکاري براي حل مشکل جابجایی انسانها در شهرها، 

را در دستور خود قرار داده و براي عملیاتی شدن » مبتنی بر حمل و نقل ریلی
ولین همایش در این راستا برگزاري ا .آن یک برنامه هشت ساله تهیه کنند

هاي  ر دستور کار قرار گرفت که در سالدر همان سال دپایه شهرسازي ریل 
 قابل توجهیآوردهاي  دوم و سوم ادامه پیدا کرد و دست آتی در قالب همایش

را در پی داشت.  خواهد شد،همچون اسناد قانونی که متعاقبا به آن اشاره 
سین مشاور فعال در همراهی متخصصین، کارشناسان، صاحب نظران و مهند

نشست هاي ها و  ، پنلنظرها این حوزه در همایش هاي مذکور و ارایه
آهن جمهوري  ی شده به همت راهحطرا هاي تخصصی و در نهایت نمونه

اسالمی در ایستگاه هاي راه آهن اسالمشهر، قزوین و ورامین اگرچه تا اجرایی 
مدیران شهري در  شدن راه طوالنی داشت اما نوید آغاز دغدغه هاي جدي

 مقیاس خرد و کالن را می داد. 
هاي راه  منظور تعامل بیشتر میان ایستگاه این موضوع که در ابتدا بهپایه    

آهن و بافت شهري مطرح شده بود، بعدها تکمیل شده و گسترش یافت و به 
به حمل  مطرح شد که صرفا» توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی«صورت 

هاي جابجایی پایدار (تردد پیاده، با  بوط نشده و کلیه گونهو نقل ریلی مر
 ،در تداوم این روند. گیرد  دوچرخه و وسایل حمل و نقل همگانی) را در بر می

عالی  اعالم مصوبه شوراي« اسناد قانونی متعددي به تصویب رسیدند:
بهمن ماه در » سند رویکرد ریل پایه شهرسازي و معماري ایران پیرامون

عالی شهرسازي و معماري پیرامون سند توسعه  ياعالم مصوبه شورا«، 1395
تصویب راهنماي ملی «و  1396ماه  خرداددر » مبتنی بر حمل و نقل همگانی

 مصوباتی ترین مهم 1398در دي ماه » توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی
مصوبه این موضوع در . همچنین به نتیجه رسیدندبودند که در این فرآیند 

تبیین «تحت عنوان  )1397(آبان ماه  عالی شهرسازي و معماري يشورا
ارتقاي قابلیت زیست پذیري و کیفیت زندگی -سیاست هاي بازآفرینی شهري
به نحوي که نیز مورد توجه قرار گرفته است. » شهري در محدوده هاي هدف

ورت بازآفرینی به ص قق اهداف و سیاستهايیکی از راهکارهاي اجرایی تح
بهبود نظام جابجایی و دسترسی با تاکید بر الگوي توسعه مبتنی بر حمل و «

با . [6 ,5] معرفی شده است» نقل عمومی در محله ها و محدوده هاي هدف
تواند براي  طالعات انجام شده در کشور میتوجه به اینکه آشنایی با م

ین براي پژوهشگرانی که این حوزه موضوعی را ادامه خواهند داد و همچن
ابل استفاده باشد، هدف از ق سازي، گیري و یا تصمیم ی تصمیممسئولین متول

حاضر معرفی اسناد تهیه شده توسط نهادهاي پژوهشی و اجرایی نوشتار 
و مدارك » گانیتوسعه مبتنی بر حمل و نقل هم«کشور در زمینه موضوع 

یل فرآیند تکممرتبط پشتیبان است که در عین حال، کمبودهاي موجود براي 
  دهد. گذاري تا اجرا را نیز نشان می بومی سازي از سیاست

 
 مبانی نظري -2

به طور کلی توسعه شهري مبتنی بر حمل و نقل همگانی در راستاي نظریات 
مطرح شده توسط پژوهشگران آمریکاي شمالی مطرح شده و با رویکردهاي 

توسعه توسعه سنتی محالت، ، رشد هوشمند، نوشهرگراییدیگري مانند 
حال، برخی  با این .[7] افزا و مسکن قابل استطاعت، همراه است میان

هاي آن را در دوران ورود  تر دانسته و ریشه پژوهشگران، این مفهوم را قدیمی
و قبل  -حدود یک قرن پیش -) به شهرها1اولین ترامواها (قطار سبک خیابانی
 . [8,9] کنند خودروي شخصی، جستجو میاز گسترش تولید انبوه و مالکیت 

مفهوم توسعه شهري مبتنی بر حمل و نقل همگانی معموال با تمرکز توسعه 

1 Street Car 
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هاي حمل و نقل انبوه، همراه است. در این زمینه کالتورپ  در جوار ایستگاه
 600گیري نواحی با کاربري مختلط و هسته اصلی تجاري در شعاع  شکل«

به تعبیر دیگر،  .[10] کند یکی از اصول مطرح می را به عنوان» متري ایستگاه
فرآیند توسعه شهري با بافت فشرده و محوریت عابر پیاده و دوچرخه سوار و 
همچنین تأمین فضاي باز و خدمات عمومی و واحدهاي مسکونی در جوار 

هاي موجود و یا جدید حمل و نقل انبوه را مترادف با توسعه شهري  ایستگاه
اي  این توسعه به گونه .[8,9,11] دانند و نقل همگانی میمبتنی بر حمل 

ها با توجه به  است که نوع طراحی، ترکیب بافت شهري و اختالط کاربري
محور انجام شده و بر غلبه استفاده از  هاي شهري پیاده ملزومات طراحی محیط

شود  سیستم حمل و نقل همگانی (در مقابل خودرو محوري) تأکید می
دهنده  ه نیز نشانطالعات تکمیلی انجام شده در این زمین. م[10,12]

اثرگذاري پنج ویژگی هاي بافت شهري شامل تراکم، تنوع، طراحی، دسترسی 
آغاز  Dو فاصله تا حمل و نقل همگانی (که در زبان انگلیسی با حرف 

 )1(جدول شوند) بر کاهش مسافت طی شده با خودروي شخصی است  می
[13]. 

اینکه تعابیر متعددي در زمینه تعریف و شناخت مفهوم واقعی  با توجه به   
توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی وجود دارد، مطالعاتی در زمینه معرفی 

ترین منبع در این زمینه  است. شناخته شده انجام شده نیز اصول این رویکرد
است که در قالب هشت اصل و با توجه به شیوه » TODاستاندارد «

ابی نواحی شهري را ) نحوه شناخت و ارزی2هی مطابق با جدول (امتیازد
ها را  و همچنین شیوه امتیازدهی و وزن نسبی هر یک از شاخص  کردهمعرفی 

در ادبیات ایران شناخته  TODچند  استاندارد هر  .[14] دهد نیز نشان می
قرار نیز شده، به زبان فارسی ترجمه شده و مبناي مطالعات متعددي 

رسد که راهنماي ملی هند که شامل اصول راهنما و  است، به نظر می گرفته
تر داشته و براي استفاده در ایران  اصول پشتیبان است، رویکردي جامع

 .[15] )4و  3جدول (تر است  مناسب
 

    

 [13] اصول و معیارهاي موثر بر کاهش مسافت طی شده توسط خودروي شخصی 1جدول 
 معیارهاي برنامه ریزي و طراحی اصول

 )Density(تراکم 
 تراکم جمعیتی
 تراکم مشاغل

 )Diversity(تنوع 
 اختالط کاربري ها

 تعادل کار و سکونت

 )Design(طراحی 
 تراکم تقاطع ها و معابر
 تقاطع هاي چهار راهی

 )Destination Accessibility(دسترسی 
 دسترسی به مشاغل با خودروي شخصی

 دسترسی به مشاغل به وسیله حمل و نقل همگانی
 شهرفاصله تا مرکز 

 فاصله تا نزدیکترین ایستگاه حمل و نقل همگانی )Distance to Transit(فاصله تا حمل و نقل همگانی 
 

  [14] پیشنهاد شده به تفکیک امتیازات TODگانه که براي ارزیابی در استاندارد  اصول هشت 2جدول 

 ها شاخص عنوان اصل/ مولفه شماره
 

 جمع امتیاز  امتیاز 

 قابلیت دسترسی پیاده به حمل و نقل همگانی با کیفیت مطلوب نقل همگانیحمل و  1
شرط الزم بوده و بدون آن 

 شود ارزیابی انجام نمی

 روي قابلیت پیاده 2
 6 روي ایمن و کامل هاي پیاده شبکه

 8 سرزندگی و فعال بودن قلمرو عابر پیاده 15
 1 تأمین آسایش اقلیمی قلمروي عابر پیاده

3 
قابلیت 

 سواري دوچرخه
 2 يسوار هاي دوچرخه ایمنی و کامل بودن شبکه

5 
 3 هاي دوچرخه تأمین تعداد کافی و امنیت پارکینگ

 اتصال شبکه خیابانی 4
 10 مسیرهاي دوچرخه و پیاده کوتاه، مستقیم و گوناگون

15 
 5 روي و دوچرخه به نسبت مسیرهاي سواره تر بودن مسیرهاي پیاده کوتاه

5 
تغییر نگرش در 

 طراحی
اي، مسیر عبور سواره و  داده شده به سواره (شامل پارکینگ حاشیه به حداقل رساندن مساحت اختصاص

 اي) پارکینگ غیر حاشیه
15 15 

6 
اختالط (کاربري و 

 اجتماعی)

بودن فضاي استقرار امکانات و خدمات در فاصله دسترسی پیاده از محل سکونت و اشتغال مردم، و فعال 
 روز عمومی در بخش قابل توجهی از شبانه

12 
25 

 13 تنوع جمعیتی و درآمدي ساکنان

 تراکم ساختمانی 7
باال بودن تراکم نسبی فعالیت و سکونت به صورت پشتیبان و در تعامل با حمل و نقل همگانی با کیفیت 

 مطلوب، خدمات محلی و فضاي عمومی فعال
15 15 

 فشردگی 8
 8 در داخل محدوده موجود سایتتوسعه 

10 
 2 جایی در نقاط مختلف شهر هسهولت جاب

 100 جمع
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  [15]در راهنماي ملی هنداصول راهنما  3جدول 
 هدف اصل هدف اصل

 
یکپارچگی و چند منظوره 

 بودن

 تی، تقوو نقلمراکز حمل  یاساس فیاز وظا یکی
 رهایها و مس ستمیحمل و نقل، س يها وهیش یکپارچگی

هاي حمل  شیوه کلیه پیوند کارآمد با به نحوي کهاست، 
 میسربه آن  ستگاهیو از ا ستگاهیبه ا یدسترس و نقل
 شود.

 
 کاربري مختلط

بیشتري در بینی براي سکونت/ فعالیت افراد  شپی
اطراف ایستگاه حمل و نقل عمومی، و ایجاد اختالطی 

خدمات هاي مسکونی و شغلی امکان ارائه  از کاربري
بیشتر را فراهم کرده و امکان رقابت حمل و نقل 
عمومی با خودرو و به تبع آن کاهش سفر و کاهش 

 دست خواهد آمد. هازدحام خودرو نیز ب

 
 اتصال درب به درب

سفر هر فرد به صورت کل مسیر از مبدا به مقصد 
شود. آژانس هاي حمل و نقل، خدماتی مثل  مشخص می

دهند، اما  براي تسهیل سفرها ارائه میاتوبوس یا ریلی را 
کاربران باید کل سفر خود را از مبدا به مقصد نهایی 

تواند به صورت تردد ریزي کنند که این کار می برنامه
بوس یا تاکسی باشد.  پیاده، استفاده از دوچرخه، مینی

 شود. صورت تعریف می  اتصال درب به درب به این

 
 تراکم بهینه

مسکن و اشتغال در اطراف کریدور حمل تراکم مناسب 
پهنه ایستگاهی با تامین  و نقل عمومی یا

هاي مناسب حمل و نقل عمومی و  زیرساخت
غیرموتوري به استفاده بیشتر حمل و نقل عمومی و 

 پیاده روي در محدوده هدف خواهد انجامید.

 
 شبکه معابر متصل

وجود الگوي خیابانی متصل و داراي پیوند یکی از 
رویکردهاي سنتی طراحی شهري است که هدف آن 

هاي مختلف سفر و کاهش  کاهش ازدحام، ارائه گزینه
 ها و همچنین کاهش زمان سفر است. فواصل میان مکان

 
ساختمان هاي رو به 

 خیابان

بدنه خیابانهاي اصلی،  فضاهاي فعال در سطح همکف
هاي ایستگاهی و فضاهاي  اصلی، پهنههاي  تقاطع

را تشویق کنید به نحوي که خدمات پارکینگ 
هاي شفاف  فروشی و سایر فضاهاي فعال با بدنه خرده

در سطح همکف فراهم شده و براي تردد پیاده محیط 
 با کیفیت مناسبی را ایجاد کند.

 
 هاي کامل خیابان

هایی هستند براي همه. این هاي کامل خیابانخیابان
همه کاربران،  يامن برا یدسترس جادیا ها جهتخیابان

دوچرخه سواران، رانندگان و  اده،یپ نیاز جمله عابر
و  نیدر تمام سن عمومی، حمل و نقلکنندگان از  استفاده

 شوند. یو اجرا م یها طراح ییتوانا
 

 مدیریت پارکینگ

به عنوان  نگیپارک تیریمد يها ياستفاده از استراتژ
 منظوره ب جایی هجاب يتقاضا تیریمد هايابزار ی ازکی

کاهش  ،یشخص هینقل لیوسااز استفاده  کاهش
 حمل و نقل يها تیو ارتقاء قابل نگیپارک يتقاضا

 یکیدر نزد مردم محور يمحله ها جادیا يبرا داریپا
 حمل و نقل. يها ستگاهیا

 
شبکه دسترسی تردد 

 غیرموتوري

هم پیوسته امن پیاده به ه وجود یک شبکه دسترسی ب
شده براي تردد بین مقاصد صورت یک مسیر تفکیک 

گذاري  مختلف ضروري است. اگر قرار باشد از سرمایه
هاي حمل و نقل با کیفیت باال  براي توسعه سیستم

حداکثر استفاده بشود، الزم است دسترسی پیاده به 
 حمل و نقل عمومی داراي اولویت باشد.

باال مردم  تیفیبا ک يرو ادهیپ طیو مح یعمومفضاهاي 
 یبه حمل و نقل عموم دنیرس يکند تا برا یمتشویق را 

 حرکت کنند. در مسیرهاي طوالنی تر نیز

 
همکاري با بخش 

 غیررسمی

ریزي و  همکاري با بخش غیررسمی در زمینه برنامه
ها و خدمات  ها، سکونتگاه طراحی فضا براي دستفروش
تواند به دستیابی به اهداف  حمل و نقل غیررسمی؛ می

 کمک کند. همه شمول ت.م.ح.ه.

 
 سازي ترافیک آرام

 آرام شده هینقل لهیوس کیتراف شود باعث می سازي  آرام
و  نیعابر يبرا یمنیابا این هدف که  یابد،کاهش  ای

همچنین باعث ارتقاي  و فراهم شدهسواران  دوچرخه
 شود. نیساکن يبرا ستیز طیمح کیفی

 
 تنوع مسکونی

ها،  گونه هاي مسکن شامل تنوع ایجاد انواع گزینه
ها، تنوع در هزینه و ملکی و استیجاري در فاصله  سبک

روي از ایستگاه حمل و نقل عمومی  دقیقه پیاده 10
هاي ت.م.ح.ه. ضروري  براي ایجاد عدالت در پروژه

 است.
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  [15]در راهنماي ملی هند پشتیبان اصول 4جدول 

 
 همکاري با بخش خصوصی

 
 جذب ارزش زمین

 

مناسب ظرفیت 
 هازیرساخت

 
 عمحیط بدون مان

 
 ظت از فضاي بازمحافایجاد و 

 

یکپارچه سازي 
 فناوري

 

حمل و نقل با کیفیت   سیستم
 باال

 

هاي ساختمان ها و زیرساخت
 سبز

 

 ایمنی و امنیت

 

 
داراي یک الگوي قابل تکرار  وسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانیرویکرد ت   

هاي متنوع در  بندي ها و ترکیب ها، فرم براي تمام نواحی نبوده و در مقیاس
. مطالعه منابع طرح استتناسب با موقعیت و جایگاه مکانی خود قابل 

-ریزي درچهار مقیاس اصلی شامل منطقه دهد که برنامه المللی نشان می بین
این  .1شود بلوك ساختمانی انجام می ایت/شهر، کریدور، پهنه ایستگاهی و س

چهار مقیاس که در راهنماي ملی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی نیز 
دهد که موفقیت در زمینه عملیاتی  ، نشان می [16] مورد توجه قرار گرفته

ریزي از سطح کالن تا خرد است و الزم  شدن این سیاست، مستلزم برنامه
هاي مرتبط تهیه شده و مورد استفاده قرار  مقیاساست اسناد بومی نیز در 

 گیرند.
 

 تحقیقدادن روش انجام  -3
جمع بندي و آن  مطالعات مروري است که هدف اصلیپژوهش حاضر از نوع 
باشد. بدین  ام شده در یک حوزه موضوعی خاص میمعرفی مطالعات انج

موضوع، با  مطالعه در یکدادن ترتیب که پژوهشگر با توجه به سابقه انجام 
هدف آشنا نمودن سایر پژوهشگران با زمینه موضوعی مورد نظر و همچنین 

دهد.  اي را انجام می لی، مطالعهمعرفی کمبودها و نیازهاي مطالعاتی تکمی
المللی داراي  ر حمل و نقل همگانی در مقیاس بینموضوع توسعه مبتنی ب

باشد.  دستیابی میوهشگران قابل جستجو و منابع متعددي است که براي پژ
طالعات داخلی است که با شود، شناخت م آنچه موضوع جدید محسوب می

سازي و کاربرد آن در ایران انجام شده که در مقدمه به صورت  هدف بومی
کردن سیاست  اجراییکلی معرفی شدند. این مطالعات گامی رو به جلو براي 
ودهایی هستند که باید مذکور در ایران به شمار رفته ولی همچنان داراي کمب

تدریج تکمیل شوند. مطالعات داخلی در دو حوزه کلی دستاوردهاي  هب
یا  اه ها و مراکز تحقیقاتی (به صورت مقالهپژوهشی انجام شده توسط دانشگ

قابل و دولتی کتاب) و مطالعات و اسناد تهیه شده توسط نهادهاي اجرایی 
 شناسایی هستند. 

 
 
 
 
 
 

1 City-Region, Corridor, Station Area and Site 

زمینه توسعه مبتنی بر حمل و  انجام شده در مطالعاتبر مروري  -4
 نقل همگانی در ایران

 
 ها مقاالت و پژوهش -4-1

ها و مراکز  ، مطالعات زیادي در دانشگاه1390و آغاز دهه  1380از اواخر دهه 
در زمینه موضوع توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی انجام تحقیقاتی کشور 

شروع و گسترش دهد که  مطالعات نشان میبررسی عمومی این است.  شده
خطوط و  برداري از بهره بعد از، با یک فاصله زمانی حدودا ده سالهآنها 

همچنین وجه مشترك  است.  بودههاي مترو در کالنشهرهاي کشور  ایستگاه
این مطالعات، بررسی مفاهیم و مبانی نظري توسعه مبتنی بر حمل و نقل 

نها نیز به تجارب سایر کشورها (عمدتا اروپا، همگانی است و در بعضی از آ
در تعداد اندکی از  است.  آمریکاي شمالی و جنوبی و شرق آسیا) اشاره شده

هایی براي تحقق اصول توسعه مبتنی بر حمل و  ها و روش شیوه مطالعات نیز
نقل همگانی در کشور پیشنهاد شده و به برخی از تجارب داخلی نیز اشاره 

در دو گروه مقاالت و کتب  را از این مطالعات اي گزیده )5ل (جدو است. شده
 دهد. نشان می (ترجمه یا تألیف شده)
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  در ایران یانجام شده در زمینه توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگان مطالعاتبرخی از خالصه  5 جدول

ف
ردی

 

 کلیات سال نویسندگان عنوان اثر

تبیین مفهوم توسعه مبتنی بر  1
حمل و نقل عمومی و 
معیارهاي تعیین مراکز آن، 

مترو  1مطالعه موردي خط 
 [17]شیراز 

 الحسابی مهران علی
 سلمان مرادي

هاي توسعه  اي، ویژگی توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی، راهبردي در توسعه منطقه- 1389
 محوري، تراکم، رابطه با فرم شهري) حمل و نقل عمومی (تنوع، پیاده مبتنی بر

ارائه تعریف توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی بر اساس الگوهاي متقابل فرم شهري و -
 حمل و نقل عمومی

 مترو شیراز 1بررسی معیارهاي تعیین مراکز توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی در خط -
 رو در چارچوب مفهوم توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی هاي مت تحلیل ایستگاه-

کاربرد رویکرد توسعه حمل و  2
ریزي  نقل محور در برنامه

هاي شهري،  کاربري زمین
نمونه مطالعه: ایستگاه مترو 

 [18]صادقیه 

 مجتبی رفیعیان
حدیثه عسگري 

 تفرشی
 اسفندیار صدیقی

 

 مبانی و مفاهیم توسعه حمل و نقل محور- 1389
 هاي توسعه شهري ریزي هاي مترو در برنامه جایگاه ایستگاه-
 هاي مترو هاي اطراف ایستگاه لزوم تغییر کاربري زمین-
نمونه پژوهشی ایستگاه مترو صادقیه (تحلیل بر اساس تراکم، کاربري مختلط، دسترسی -

و کیفیت سواري، دسترسی  روي و دوچرخه ها، موقعیت پیاده اي، مدیریت و طراحی راه منطقه
 حمل و نقل عمومی، مدیریت و عرضه پارکینگ، طراحی سایت، مدیریت حرکت)

بررسی و مفهوم توسعه مبتنی  3
بر حمل و نقل همگانی و 
جایگاه مترو شهري تهران در 

 [19]آن 

مصطفی عباس 
 زادگان

 راضیه رضازاده
 مریم محمدي

 همگانی با محوریت متروتشریح مفهوم و نظریه توسعه مبتنی بر حمل و نقل - 1390
 بررسی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی در شهرهاي کوریتیبا، تورنتو و کلگري-
نمونه موردي  -بررسی متروي شهر تهران و بررسی تاثیرات آن بر محالت بالفصل آن-

 علم و صنعت ایراندانشگاه شریف و صنعتی هاي دانشگاه  ایستگاه
 یت سکونت در محالت بالفصل متروارائه راهکار براي بهبود وضع-

سازي  راهنماي برنامه 4
هاي شهري در چارچوب  حوزه

توسعه مبتنی بر حمل و نقل 
 [20]عمومی 

 مصطفی بهزادفر
 مریم ذبیحی

 تعریف توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی و مفاهیم پایه آن- 1390
شامل مفاهیمی مانند  سازي توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی معرفی راهنماي برنامه-

 جایی همداري و تسهیالت حمل و نقل و جاب ها، پیاده توسعه فشرده، اختالط کاربري
 هاي توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی معرفی موانع اجرا و اثربخشی پروژه-

ارائه فرآیند طراحی شهري  5
اجتماعات محلی با تاکید بر 
رویکرد توسعه حمل و نقل 

 [21]محور 

 رفیعیانمجتبی 
 محمدرضا پورجعفر

 اکبر تقوایی علی
 رضا صادقی علی

 ها و توسعه حمل و نقل محور ارتباط مفاهیم طراحی شهري پایدار باهمستان- 1392
 تعاریف توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی-
 اهداف و مزایاي توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی در واحدهاي همسایگی-
 اجرایی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانیاصول و راهکارهاي -
 فرآیند طراحی شهري حمل و نقل محور در واحدهاي همسایگی-

رویکرد اقتصادي توسعه حمل  6
   [22]و نقل محور 

 آزاده محرابیان
 پور رویا سیفی
 پور احمد تقی

 مبانی و مفاهیم (توسعه پایدار، حمل و نقل پایدار، نوشهرسازي)- 1394
 مبانی توسعه حمل و نقل محورتعریف و -
 اصول و طراحی-
 بررسی موانع و چگونگی دستیابی به توسعه حمل و نقل محور موفق-
 هاي تامین مالی، منافع اقتصادي و اجتماعی، روش-
 تجارب در ایران و جهان-
 بندي مناطق و ارزیابی مالی و اقتصادي مکان بهینه براي اجرا هاي اولویت شاخص-
 ل اقتصاد و توسعه حمل و نقل محورارتباط متقاب-

کاهش اثرات حمل و نقل بر  7
سازمان فضایی شهر با 

گیري از توسعه مبتنی بر  بهره
 [23]حمل و نقل 

محمدمهدي 
 درگاهی

 محمدتقی رضویان
محمدامین 

 هونکزهی

 تعریف توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی- 1395
 سیر تکامل حمل و نقل و شکل شهر-
 یابی فضایی شهري نقل در سازماننقش حمل و -
 تلفیق کاربري اراضی و حمل و نقل-
 نقش توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی بر توسعه شهري-

تحقق بخشی به توسعه حمل  8
 [24]و نقل عمومی محور 

نویسندگان: کري 
کرتیس، جان رنه، 

 لوکا برتولینی
مترجمان: علی 

سلطانی و پیمان 
 نجفی

 سیا، آمریکاي شمالی و جنوبی)آتوسعه حمل و نقل عمومی محور ( تجارب جهانی- 1395
 اصول راهبردي توسعه حمل و نقل عمومی محور-
 تجارب سنگاپور، توکیو و پرتلند-
 ارزیابی میزان موفقیت توسعه حمل و نقل عمومی محور-
 هاي مختلف مسکن در نواحی تحت پوشش خدمات حمل و نقل عمومی گونه-
 براي تحقق توسعه حمل و نقل عمومی محور راهبردهاي کلیدي-

ارزیابی محالت شهري از منظر  9
تطابق با اصول توسعه مبتنی 

 [25]بر حمل و نقل همگانی 

 مریم مومنی
 محیا آزادي

الدین  شهاب
 کرمانشاهی

 بررسی پیشینه و اصول رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی- 1396
نقل همگانی (دسترسی به حمل و نقل همگانی، تراکم، اصول توسعه مبتنی بر حمل و -

 مدار) اختالط، طراحی پیاده
 چارچوب ارزیابی-
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 کلیات سال نویسندگان عنوان اثر

 معرفی محدوده مورد مطالعه و ارزیابی آن-
ریزي توسعه مبتنی بر  برنامه 10

بررسی -حمل و نقل همگانی
هن اصفهان آ تجربه ایستگاه راه

[26] 

مهدي استادي 
 جعفري

 انیسه قربان
 رقیه جاور

 مروري بر مبانی، مفاهیم و اصول توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی- 1398
 مروري بر تجارب جهانی (کپنهاگ، هنگ کنگ، کلگري، لندن، لیون)-
 روش برنامه ریزي طرح توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی-
 هانمطالعه موردي: توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی در محدوده ایستگاه راه آهن اصف-
 نحوه کاربست اصول و شاخص هاي توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی-

راهنماي توسعه شهري مبتنی  11
بر حمل و نقل همگانی (براي 

  [27] شهرهاي میانی)

 مهتا میرمقتدایی
 فاطمه حق وردیان

آرسام صالحی 
 مقدم

 حمل و نقل همگانیمبانی نظري، مفاهیم، مقیاس، گونه شناسی و سطوح توسعه مبتنی بر - 1399
 بررسی ویژگی هاي شهرهاي میانی-
آسیب شناسی تحقق اصول توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی در شهرهاي میانی بر -

 اساس مطالعه تجارب قزوین و پرند 
 ساختار پیشننهادي انجام مطالعات براي شهرهاي میانی-

معیارهاي سنجش انطباق  12
ساخت با اصول  محیط انسان

توسعه مبتنی بر حمل و نقل 
 [28]همگانی 

 مهتا میرمقتدایی
 فرناز غازي

در دست 
 انتشار

کلیات و مبانی نظري توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی با تاکید بر مطالعات انجام شده -
 با اصول ها ها و سنجش انطباق طرح در زمینه ارزیابی موفقیت طرح

ساخت از نظر تطابق با اصول  فراتحلیل مطالعات انجام شده در زمینه ارزیابی محیط انسان-
 توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی

تدوین معیارهاي ارزیابی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی با تأکید بر مطالعات انجام -
 سایی شده در این زمینهترین منبع شنا شده در راهنماي ملی هند، به عنوان جامع

 
 اسناد تهیه شده در مقیاس ملی -4-2

مرور مقاالت و کتب تهیه و تدوین شده در حوزه موضوعی توسعه مبتنی بر 
دهد که مبانی نظري و تجارب  حمل و نقل همگانی در ایران نشان می

است. آنچه در زمینه   المللی به صورت گسترده مطالعه و معرفی شده بین
سازي مفاهیم و همچنین  کاربردي کردن این رویکرد مورد نیاز است، بومی

تدوین اسناد ملی به منظور پشتیبانی از توسعه این سیاست در کشور است. 
طور مستقیم با موضوع  هاسنادي که در مقیاس ملی در ایران تهیه شدند، یا ب

ط بوده و یا به عنوان اسناد توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی مرتب
کننده و پشتیبان قابل شناسایی هستند. آیین نامه طراحی راههاي  تسهیل

مورد بازنگري قرار  1399ه و در سال تهیه شد 1374شهري که در سال
است. این   رفته شمار می هشتیبان در این زمینه بیکی از اسناد پ گرفت،

مهیا نمودن شرایط و ملزومات جلدي اقدامی پیشرو در جهت  12نامه  آیین
رویکردهاي انسان محور بوده و در زمانی که کشور در وضعیت توسعه و 
سازندگی بعد از جنگ تحمیلی بود و کمتر فرصتی براي طرح مباحث کیفی 

سعی  -2یکپارچگی شهر و شبکه ارتباطی؛  -1«وجود داشت، اصول پنجگانه 
رتر و کارآمدتر کردن استفاده از پذی در کاهش ترافیک موتوري با هر چه امکان

توجه به نقشهاي دیگر راههاي شهري: نقش -3روي، دوچرخه، اتوبوس؛  پیاده
اجتماعی، نقش فضاي شهري، نقش زیست محیطی، نقش عبور دادن خطوط 

حل تعارض میان نقش ترافیکی و نقش اجتماعی راه و  -4تاسیسات شهري؛ 
» ال همه استفاده کنندگان از آنتعیین بهینه عرض راه در عین رعایت ح -5

که با اصول و محورهاي کلی  [29]را در دستور کار خود قرار داده بود 
 سیاست توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی همپوشانی زیادي دارند. 

برنامه ریزي اصلی  1390طور که در مقدمه ذکر شد، از اویل دهه  همان   
مبتنی بر حمل و نقل همگانی انجام  براي تدوین اسناد ملی در زمینه توسعه

) معرفی 6شد.  اسناد تهیه شده توسط در وزارت راه و شهرسازي در جدول (
 اند. شده

 
 [6 ,5] عالی شهرسازي و معماري کلیات و زمان بندي مهم ترین اسناد مرتبط با توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی بر اساس مصوبات شوراي 6جدول 

 1398دي ماه  1396خرداد ماه  1395دي ماه  تاریخ
عالی شهرسازي و  اعالم مصوبه شوراي عنوان

 معماري پیرامون سند رویکرد ریل پایه
عالی شهرسازي و معماري  شوراي اعالم مصوبه

 پیرامون سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی
 تصویب راهنماي ملی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی

تصویب راهبرد کلی ضرورت هماهنگی - محتوي
میان سیاست ها، برنامه ها، اقدامات 

ه حمل و نقل و سیاست ها و حوز
در  هاي نحوه استفاده از اراضی برنامه

 کلیه سطوح و مقیاس ها
لزوم تهیه سند راهبردي به انضمام -

 جزئیات و راهنماي اجرایی آن

 تدوین برنامه راهبردي شامل اهداف کالن و خرد-
تدوین الزامات و اقدامات در راستاي ضرورت -

تدوین راهنماي ملی توسعه مبتنی بر حمل و نقل 
یه همگانی، ضرورت توجه به مفاد سند در فرآیند ته

رح هاي توسعه و عمران ملی، یا بازنگري ط
 اي و محلی منطقه

مانی الزم و ضرورت بازنگري سند در دوره هاي ز-
ها و راهنماهاي اجرایی مرتبط  لزوم تهیه دستوالعمل

 با این سند

لحاظ نمودن آن در کلیه سطوح  تصویب راهنما و تاکید بر-
 هاي توسعه و عمران شهري و منطقه اي طرح

ایجاد وحدت رویه در تعریف مفاهیم، نحوه  د راهنما درکاربر-
 رویکرد و کاربرد آن در طرح هاي توسعه و عمران

تعیین تهیه کنندگان طرح ها و برنامه ها و بررسی کنندگان -
 آنها به عنوان مخاطب اصلی راهنما

ضرورت تدوین نسخه هاي جدید راهنما در بازه هاي زمانی -
 مشخص

خدمات تهیه طرح هاي توسعه و عمران در ضرورت اصالح شرح -
 تناسب با محتواي راهنما
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سـناد رسـمی تهیـه شـده در وزارت راه و     دهـد کـه ا   ) نشان مـی 6جدول (   
ــتگذاري    ــارچوب سیاس ــردي و در چ ــت راهب ــدتا داراي ماهی ــازي عم شهرس

ه و شهرسـازي، راهنمـاي   ترین سند تهیه شده توسط وزارت را باشند. مهم می
ملی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی است. این راهنما کـه در چـارچوب   
همکاري میان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي، معاونت حمل و نقل و 

معاونت معماري و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي تدوین شد، در سه فصـل  
حمـل و نقـل همگـانی بـا     نحوه تطـابق توسـعه مبتنـی بـر     «، »کلیات«اصلی 
تهیـه  » هـاي مختلـف   نقش و ماموریت دستگاه«و » هاي توسعه و عمران طرح
اي از محتوا و چارچوب راهنماي مذکور را نشـان   ) خالصه7است. جدول ( شده
 دهد. می

 [16]محتوا و ساختار راهنماي ملی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی  7جدول 
 محتوا عنوان

 توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی-1 تعاریف
 سیاست ت.م.ح.ه-2
 سطوح مختلف ت.م.ح.ه شامل منطقه/ شهر، کریدور، پهنه ایستگاهی و بلوك/ قطعه زمین-3
 اصول هشتگانه ت.م.ح.ه-4
 ح.ههاي ت.م. انواع گونه-5
 مشخصات کریدورها و مدهاي حمل و نقل-6
 حمل و نقل همگانی-7

 مقدمه و مبانی-1 کلیات: فصل اول
 دامنه کاربرد-2
 مخاطبین-3
 اسناد مرجع-4
انداز سیاست توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی شامل اهداف اجتماعی، اقتصادي و  چشم-5

 شهر/ منطقه، کریدور و پهنه ایستگاهیها به تفکیک سطوح  محیطی، راهبردها و سیاست زیست
 ریزي اصول راهنماي برنامه-6

هاي  توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی با طرح فصل دوم: نحوه تطابق
 توسعه و عمران

 الگو و سطوح ت.م.ح.ه.-1
انواع سطوح جهت تحقق اصول ت.م.ح.ه (تشریح سه سطح منطقه/ شهر، کریدور و پهنه -2

 ایستگاهی)
 هاي ایستگاهی بندي پهنه گونهجداول -3
 هاي توسعه و عمران هاي مورد انتظار در تهیه یا بازنگري طرح خروجی-4

اي مبتنی  هاي مختلف در تحقق سیاست توسعه شهري و منطقه ارائه جدول نقش و ماموریت دستگاه هاي مختلف فصل سوم: نقش و ماموریت دستگاه
هاي تابعه،  پیشنهادي براي وزارت راه و شهرسازي و سازمانبر حمل و نقل همگانی شامل وظایف 

 عالی هماهنگی ترافیک شهرهاي کشور سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و شوراي
 

 
اتخاذ رویکرد نوین در تهیه برنامه هاي توسعه «عالوه بر اسناد فوق، موضوع    

دستور وزارت راه و شهرسـازي قـرار گرفتـه اسـت.     در  1397از سال » شهري
طبق این برنامه جدید، ضمن نقد رویکردهاي جاري شامل تهیـه طـرح هـاي    

و طرح هاي ساختاري  12توسعه و عمران شهري بر اساس شرح خدمات تیپ 
رویکرد نوینی مطرح شده و براي تهیه طرح هاي جـامع پـنج شـهر     ،راهبردي

سنندج، کرمان و یزد در نظر گرفته شـده اسـت.   پایلوت شامل اصفهان، نطنز، 
 د جدید خارج از چارچوب موضـوعی مقالـه  معرفی جزئیات و نتایج این رویکر

توجه به نقش نظام حمـل و  «حاضر است ولی نکته حائز اهمیت این است که 
نقل یکپارچه با تاکید بر سیاسـت توسـعه مبتنـی بـر حمـل و نقـل همگـانی        

)TOD «(آن مطرح شده و به نظر می رسد که عـالوه   صولبه عنوان یکی از ا
) در صورت عملیاتی شـدن رویکـرد نـوین،    6بر اسناد معرفی شده در جدول (

موضوع توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی به طور مشخص در برنامه تهیـه  
، هر چند کـه بـا تصـویب سـند و     1طرح هاي شهري جدید قرار خواهد گرفت

رجوع شود به گزارش تهیه شده توسط دفتر طرح ریزي شهري و طرح هاي توسعه م عمران معاونت   1
 )1399شهرسازي و معماري (تیر ماه 

راهنماي ملی عمال این موضوع وارد فرآیند تهیه طرح هاي توسـعه و عمـران   
 شده است. 

و یکی از وظایف آن تعیین شرح  دیگري که در مقیاس ملی عمل کردهنهاد    
، سازمان برنامه و بودجه است کـه  باشد هاي عمرانی می خدمات همسان پروژه

ه حوزه حمـل و نقـل   در سالهاي اخیر چندین شرح خدمات تدوین کرده که ب
شرح خـدمات  «ترین اسناد در این رابطه شامل  مهمشوند.  مربوط می همگانی

شـرح  « و» 314ضـابطه شـماره    -ل شهري و حومهمطالعات جامع حمل و نق
سـنجی حمـل و نقـل     خدمات مطالعات تفصیلی حمل و نقل همگانی و امکان

نـویس   همچنـین پـیش   باشند. می» 777ضابطه شماره  -ریلی شهري و حومه
ضوابط طراحی معمـاري، تاسیسـات الکتریکـی و مکـانیکی و طراحـی سـازه       

هاي قطار شهري و حومه نیز تهیه شده و در زمان تهیه این مقالـه در   ایستگاه
 باشد.  مرحله نظرخواهی می

سـازي، تحلیـل و    الزم، آماربرداري، مـدل پایه اطالعات ، 314ضابطه شماره    
بندي جمعیتی شـهر در   را به تفکیک دسته راهکارهاي الزم تدوین راهبردها و

تا پانصـد   چهار گروه (الف) بیش از یک میلیون نفر، (ب) بین یک میلیون نفر
تـا   (د) بین یکصد هزار تا یکصد هزار نفر  و بین پانصد هزار نفر ، (ج)هزار نفر                                                             
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دستاوردهاي هـر   مراجع متولی تاییدکند. همچنین  تشریح می نفر پنجاه هزار
بررسی محتـواي ایـن شـرح خـدمات      .[30] است مرحله را نیز مشخص کرده

اي حمل و نقل و شهرسازي توجه داشته  دهد که به حوزه میان رشته نشان می
هاي مورد انتظار آن مواردي مثل تدوین راهبردهاي توسعه حمل و  خروجیو 

دوچرخـه و مـدیریت    هـا و مسـیرهاي   راه اصالح و توسعه پیـاده  نقل همگانی،
شود. در عین حال معمـوال مشـکالت ناشـی از ایـن      پارکینگ را نیز شامل می

هـایی ماننـد    ها و همچنین طرح جامع توسعه و عمران شهري، سرفصـل  طرح
هـاي غیرهمسـطح، ایجـاد کنارگـذرها و      تعریض و توسعه معابر، ایجاد تقـاطع 

مکن است قابل توجیه هاي ترافیکی م ها است که هر چند با ضرورت کمربندي
باشند، ولی تجربه نشـان داده کـه از عوامـل اصـلی تخریـب و نـابودي بافـت        

بـه   777ضـابطه شـماره   . 1و محیط طبیعی پیرامون آن هسـتند تاریخی شهر 
محسوب شده و بخش مربوط به حمـل   314نحوي زیرمجموعه ضابطه شماره 

کند.  و نقل همگانی و ریلی را مورد تاکید قرار داده و جزئیات آن را تشریح می
این ضابطه در دو بخش براي شهرهایی که در مطالعات جامع حمل و نقل آنها 

نها مطرح شده و به گزینه ریلی مطرح نشده و آنهایی که این گزینه در مورد آ
اي  این شرح خدمات نیز رویکـرد میـان رشـته    است. تصویب رسیده، ارائه شده

حمل و نقـل و شهرسـازي را مـد نظـر قـرار داده و بـه خصـوص بـه موضـوع          
ها با توجه به مقیـاس عملکـردي، دسترسـی عـابر پیـاده و       یابی ایستگاه مکان

یـابی   شـهري و مکـان  فرامحلـی، شـهري و فرا  سوار، سه حوزه مقیاس  دوچرخه
هاي ایسـتگاهی در ایـن ضـابطه بـه      . مجتمعپردازد هاي ایستگاهی می مجتمع

انـد   نحوي مترادف با توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی در نظر گرفته شده
هـاي ایسـتگاهی    هایی که امکـان توسـعه مجتمـع    و تاکید شده که در ایستگاه

نقل همگـانی مـد نظـر قـرار      فراهم است باید ضوابط توسعه مبتنی بر حمل و
    .[31] گیرد

نامه ملی دیگري که در سالهاي اخیر تدوین شده، بازنگري آیـین نامـه    آیین   
شهري است که در آغاز این بخش به نسـخه قـدیمی آن اشـاره     معابرطراحی 

نامـه اول و تحـوالتی    شد. با توجه به گذشت حدود بیست سال از تدوین آیین
نامـه   وقـوع پیوسـته، ضـرورت بـازنگري آیـین       هکه در مقیاس جهانی و ملی ب

مطرح شد و پس از چندین سـال مطالعـه و برگـزاري     1394در سال قدیمی 
 يشـورا  عالی هماهنگی ترافیـک شـهرهاي کشـور و    شورايبا  جلسات متعدد

مورد تصـویب قـرار گرفتـه و     1399، در سال عالی شهرسازي و معماري ایران
نامه نیز ماننـد نسـخه قـدیمی آن، متناسـب بـا       نسخه جدید آیینمنتشر شد. 

شرایط روز و مباحث جدید حمل و نقل شهري پایدار تدوین شـده و رویکـرد   
هـاي   هـاي مختلـف معـابر شـهري شـامل نقـش       توجه به نقش محوري، انسان

هـاي ارتبـاطی    محیطی، ایجاد یکپارچگی در شبکه ترافیکی، اجتماعی و زیست
هاي مختلف سفر شامل پیاده، دوچرخه، حمل  شهرها و استفاده بهینه از شیوه

 .[32] در آن مورد توجه قرار گرفته اسـت  و نقل همگانی و خودروي شخصی
جلدي نسخه قـدیمی، مـوارد جدیـدي     12این آیین نامه ضمن حفظ ساختار 

سازي ترافیک، حمل و نقل همگانی و حمل و نقل و کـاربري زمـین    مانند آرام
بنـدي معـابر شـهري را هـم بـر مبنـاي        را نیز پوشش داده و همچنین دسـته 

ن اقدام، عالوه بر ایاست.  کردهجایی انسانها و نه خودروها، اصالح  هظرفیت جاب
معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي با همکاري دانشگاه تربیت مدرس، 

متري در بافت میانی شـهري اراك، طـرح    55توان به تجارب مربوط به طرح احداث محور  این زمینه می در  1
ر قزوین اشاره کرد که در مورد اراك باعـث تخریـب و   بزرگراه/ کمربندي جنوبی مشهد و کمربندي/ روگذر شه

هـا را   هاي زیست محیطی و تخریب باغستان شود و در دو مورد بعدي آسیب افزایش تراکم بافت میانی شهر می
عالی شهرسازي و معماري در رابطه با این سه شهر کـه بـا هـدف     به دنبال دارد. رجوع شود به مصوبات شوراي

 است.  بافت و طبیعت این شهرها تدوین شدهاجتناب از آسیب به 

هاي توسعه و عمران شهري بـر اسـاس    دستورالعملی را به منظور ارزیابی طرح
اصول توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی در دست تهیه دارد کـه در زمـان   

العمل راین دسـتو بود.  نگارش این مقاله، بخش قابل توجهی از آن تکمیل شده
 : [33]در چهار مرحله به شرح زیر در حال تهیه است

هـاي هـدف بـراي ارزیـابی      مرحله اول: بررسی و تعیـین شـاخص   -1
 توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی

هاي جامع شهري بر اساس اصول توسعه  مرحله دوم: ارزیابی طرح -2
 مبتنی بر حمل و نقل همگانی

 آموزش و بسترسازيسازي،  مرحله سوم: فرهنگ -3
افزار ارزیـابی تطـابق    طراحی، تولید، توسعه، آموزش و استقرار نرم -4

طرح توسعه و عمران شهري بر اساس اصـول توسـعه مبتنـی بـر     
 حمل و نقل همگانی

 GISافزاري بر پایـه   با توجه به محتواي مرحله چهارم این دستورالعمل، نرم   
) 1ه پنج مولفه مندرج در جدول (است که بر اساس آن و به توجه ب تهیه شده

، اخـتالط و طراحـی بـا حمـل و نقـل      مبه عالوه ارزیابی ترکیبی ارتباط تـراک 
ــ  ــین ارتب ــانی و همچن ــراکم، اخــتالط و طراحــی؛ همگ ــل ت محــیط  اط متقاب

ساخت بر مبناي اصول توسعه مبتنی بر حمل و نقـل همگـانی ارزیـابی     انسان
هاي جـامع و امتیـازدهی بـه آنهـا      شود. بدین ترتیب امکان ارزیابی کمی طرح

  خواهد شد.فراهم 
 

 اسناد تهیه شده در مقیاس محلی -4-3
بـر مـوارد قابـل    دهد که تاکید آن  محتواي راهنماي ملی نیز نشان می بررسی

 در مقیـاس  الزمهاي توسـعه و عمـران، بـوده و جزئیـات      اعمال در تهیه طرح
از سوي دیگر بررسی تجارب سایر کشـورها   شود. طراحی شهري را شامل نمی

ی یـک  دهد که به استثناي کشور هند که عالوه بر راهنماهـاي محلـ   نشان می
 [15] است حمل و نقل همگانی نیز تولید کردهراهنماي ملی توسعه مبتنی بر 

هاي قابل دسترس در سایر کشورها به صورت محلی و با توجه بـه   نسخه اغلب
ایـن موضـوع   شـوند.   تهیه می و حوزه هاي مدیریت شهري تقسیمات کشوري

هــاي محلــی متناســب بــا شــهرهاي مختلــف و  یعنــی ضــرورت تهیــه نســخه
اسـت بـه ایـن     جه قـرار گرفتـه  تودر ایران نیز مورد  ،متفاوت آنها يها ظرفیت

مبتنی بر حمل و نقل همگانی که بیانیه سومین همایش توسعه در ترتیب که 
در هتل المپیک تهران برگـزار شـد، چهـار شـهر بـه       1396ماه سال  در بهمن

 توسعه مبتنی بر حمل و نقـل همگـانی  مطالعات دادن عنوان کاندیداي انجام 
برگزیده شدند. این چهار شهر که تهـران (کالنشـهر)، قـزوین (شـهر میـانی)،      

اي) و یـزد (شـهر تـاریخی) را شـامل      حومـه  -شهرجدید پرنـد (شـهر جدیـد   
 وسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانیشوند، قرار است اجرایی شدن اهداف ت می

ود هـاي منتخـب خـ    هاي اجرایـی در محـدوده ایسـتگاه    را دنبال کرده و پروژه
    . [27] تعریف نمایند

عنـوان شـهرهاي منتخـب    در ادامه به برخی از تجارب تهران و قـزوین بـه      
 شود: اشاره می

 
 تهران -4-3-1

هاي ایستگاهی براي اولین  شهرداري تهران که با مطرح کردن موضوع مجتمع
توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگـانی را در کشـور    خانواده با همبار رویکردي 

مطالعات نظري و اقدامات اجرایی در دادن مطرح کرده بود، همچنان در انجام 
شود. بـه منظـور تحقـق اهـداف مـورد نظـر از        این زمینه پیشرو محسوب می

شوراي شهر تهـران،   پنجمرویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی، دور 
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اقدامات ترویجـی و   دادن شکل داده که ضمن انجام TODان اي با عنو کمیته
ریزي براي وظایف اجرایی را نیز بر عهده  نشر منابع جدید در این زمینه، برنامه

در همین راستا موضوع توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگـانی در  . [34] دارد
ساله سوم توسعه شهر تهران مـورد توصـیه و تاکیـد قـرار گرفتـه و       برنامه پنج

 :[35] است  موارد زیر در آن مطرح شده
ی با کاربري مخـتلط بـه   هاي ایستگاه توسعه و ساماندهی مجتمع -

ی با رویکرد توسعه شهري هاي ریل مین منابع احداث خطمنظور تأ
حمل و نقل همگانی و منطبق با طرح تفصیلی شـهر در  مبتنی بر 

 هاي مترو متري ایستگاه 250شعاع 
هاي جامع حمل و  هاي جامع و تفصیلی شهر و طرح بازنگري طرح -

نقل و ترافیک با رویکرد توسعه شـهري مبتنـی بـر حمـل و نقـل      
پیشـنهاد بـه مراجـع     همگانی طی سال اول برنامه به منظور ارائه

 قانونی
 BRTهاي حمـل و نقلـی شـهر توسـط متـرو یـا        زون تهیه نقشه -

متـر در شـش ماهـه اول     600) به شعاع حداکثر TODهاي  (زون
  برنامه به طوري که کل شهر را پوشش دهد

برنامـه اسـتراتژیک توسـعه مبتنـی بـر       در راستاي محورهاي عملیاتی فوق،   
ــل ــل حمـ ــانی ونقـ ــه  TODهمگـ ــرهبـ ــور بهـ ــد منظـ ــرداري در فرآینـ  بـ

توسـط معاونـت   بـا اهـداف زیـر    نیـز   هـاي توسـعه شـهري    ریزي طرح برنامه
شهرسازي و معماري شهرداري تهران و معاونت پژوهشـی دانشـگاه تهـران در    

شـهر   بـراي  TOD همچنین ارایه سـه نمونـه پـایلوت    . استدادن حال انجام 
 .[36] تهران در این مطالعه پیش بینی شده است

 متناسب با شهر تهران،  TODتدوین اصول و معیارهاي  -
  ،شناسی نحوه توسعه شهري در شهر تهران آسیب -
 ، TODارزیابی طرح تفصیلی شهر تهران بر اساس معیارهاي  -
 هاي ایستگاهی براي شهر تهران،  بندي محدوده ارائه گونه -
هـاي توسـعه    ریزي جهت اسـتفاده در طـرح   ارائه راهنماي برنامه -

 شهري

داري تهـران قـرار   شـهر  به صورت موردي در دستور کار مطالعه دیگري که   
است. این طـرح کـه   » 22در منطقه  TODدستورالعمل اجرایی «است،  هگرفت
 آن مجـري ان، معاونت شهرسـازي و معمـاري شـهرداري تهـر     آن کننده تهیه

شهرداري منطقه  ،بردار، و بهره شرکت مهندسان مشاور معمار و شهرساز پارت
العمـل اجرایـی تحقـق پـذیري طـرح       باشد با هدف تهیه دستور تهران می 22

اي  به عنوان یکـی از طـرح هـاي منطقـه     TODبا رویکرد  22تفصیلی منطقه 
 باشـد  در دسـت مطالعـه مـی    1399از سـال   TODتوصیه شده در سند ملی 

هـا و   تورالعمل. تمرکز مشاور طرح بر اساس خواسته کارفرما بر ارایه دس[37]
بــه عنــوان یکــی از  Tهــاي  عرصــهدر ایــن منطقــه اســت.  Tضــوابط عرصــه 

طبـق  هـایی هسـتند کـه     عرصـه ، 22طرح تفصیلی ویژه منطقه  هايیشنهادپ
و یـا سـایر    هاي متـرو  ایستگاه متري 800شعاع فاصله  تعریف مشاور طرح، در

شده و براي اجراي طرح موضـعی   تعریفخطوط حمل و نقل عمومی انبوه بر 
T این طرح موضعی پس از تدقیق ایستگاه هاي حمل . در نظر گرفته شده اند

العمل اجرایی در پهنه ایسـتگاهی و در مقیـاس   رو نقل همگانی در قالب دستو
طبـق تعریـف   می شوند.  22تهیه شده و جایگزین پهنه بندي منطقه  1:500

ن در آنها با تغییر توا هایی هستند که می ها فرصت این عرصهشهرداري تهران، 
و ضوابط ساخت و ساز، از یکسو نیازهاي افزایش تراکم شهر ي ضوابط شهرساز

منجـر بـه خلـق     را با اتکا به حمل و نقل عمومی تامین کرد و از سوي دیگـر، 
 شد.پاسخ به نیازهاي خدماتی  و فضاهاي نوین شهري

 
 قزوین -4-3-2

از شهرهاي میانی کشور که در فاصـله نزدیـک بـه    شهر قزوین به عنوان یکی 
توجهی با ایـن شـهر دارد،    اي تبادل قابل و در مقیاس منطقه تهران قرار گرفته

هاي جامعی با هـدف تحقـق رویکـرد توسـعه مبتنـی بـر حمـل و نقـل          برنامه
اي کـه در جـدول    ها در قالب سه پروژه این برنامهاست.  همگانی در نظر گرفته

 است. اند، انجام شده ه) معرفی شد8(
 
 
 

 
 [27] هاي توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی در قزوین فرآیند تهیه و تصویب پروژه 8جدول 

 عنوان طرح
تهیه کننده طرح 

 مطالعاتی
مرجع تأمین اعتبار طرح 

 مطالعاتی
 اسناد توسعه و عمران مرتبط مرجع تصویب طرح

مطالعاتی توسعه مبتنی بر طرح 
حمل و نقل همگانی در شهر 

 قزوین

شرکت مهندسین 
ساز  مشاور آتیه

 شرق

اداره کل راه و شهرسازي 
 استان قزوین

اداره کل راه و شهرسازي استان 
 اداره حمل و نقل-قزوین

 با توجه به خروجی طرح مشخص خواهد شد.

آهن  طرح بازآفرینی محله راه
 قزوین

شرکت مهندسین 
 مشاور نقش پایدار

اداره کل راه و شهرسازي 
 استان قزوین

اداره کل راه و شهرسازي استان 
 اداره بازآفرینی-قزوین

 به عنوان طرح موضعی -طرح بازآفرینی

طرح جامع ایستگاهی ایستگاه 
 آهن قزوین راه

شرکت مهندسین 
 پی مشاور هرم

آهن سراسري  شرکت راه
جمهوري اسالمی ایران، اداره 

 ساختمان و تاسیساتکل 

آهن تعریف  در محدوده اراضی متعلق به راه آهن شمال غرب شرکت راه
آهن قابل  شده و در حوزه اختیارات قانونی راه

 اجرا خواهد بود.
 

طرح مطالعاتی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی شـهر قـزوین یکـی از       
اولین اقداماتی است که در شهرهاي با جمعیت متوسط کشور در زمینه تحقق 

شود. بررسی انجام شده توسط نویسنده در زمینه محتـوا   این رویکرد انجام می
ربـه ایـن   دهد که موارد زیر بـه عنـوان تج   و مسائل اجرایی این طرح نشان می

 :[27]طرح براي استفاده در سایر شهرها قابل توجه است 

هـاي   هـا و برنامـه   ضرورت تهیه شرح خدمات همسان براي طـرح  -
 توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی 

ها به  ضرورت تعیین اهداف مشخص مورد انتظار پس از تهیه طرح -
نحوي که در نهایت باعث افزایش سهم حمل و نقـل همگـانی در   

 هاي شهري شوندسفر
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هـاي جـامع،    هاي طرح بـا سـاختار طـرح    لزوم هماهنگی خروجی -
تفصیلی و طرح جامع حمل و نقل به نحوي که بتوان نتـایج ایـن   

 طرح را در آنها وارد نمود
پـذیري و سـاختار اجرایـی و     ریزي در مورد تحقـق  ضرورت برنامه -

 مالی طرح
 

 گیري بندي و نتیجه جمع -5
در ایـران   1370حمل و نقل همگانی از اواخر دهـه  سیاست توسعه مبتنی بر 

اگـر چـه در ابتـدا    دهد کـه   سناد و اطالعات نشان میت. مرور امطرح شده اس
، تدوین ضوابط و مطالعات کارشناسیدادن وجهی جهت انجام تالشهاي قابل ت

توســط  زمینــه ایــن سیاســتمنــدي از تجــارب کشــورهاي پیشــرو در  بهــره
و شهرداري تهران ارت مسکن و شهرسازي وقت، ، وزمتخصصین و کارشناسان

ورت گرفـت و منجـر بـه     شرکت راه آهن شـهري تهـران و حومـه (متـرو) صـ     
ایسـتگاهی شـرق تهـران، افـق     هاي قابل تاملی ماننـد پـردیس    طراحی نمونه

اصول اولیه توسعه حمل و نقل محـور گردیـد،   در چارچوب دآورد ور اکباتان و
منبـع  با هـدف تـامین   هاي ایستگاهی  مجتمعتوسعه اما در عمل به ساخت و 

کـه ایـن   رسـد   . بـه نظـر مـی   محدود شد تامین مالی احداث متروي این شهر
هاي  اري چند عملکردي در جوار ایستگاههاي تج دیدگاه یعنی احداث مجموعه

رایج است اجرایی مدیران برخی مترو، همچنان به عنوان دیدگاه غالب در بین 
تراکم و تأمین درآمـد  اي براي افزایش  به عنوان وسیله همین دلیل، آن راو به 

. به این ترتیب که هر چند برخی اقدامات اخیـر شـهرداري   دشناسن میشهري 
تهران به میزان قابل توجهی تحت تاثیر اسناد باالدست ملی و تجـارب موفـق   
جهانی است، اما تعجیل در توسعه سریع اراضی مجاور ایستگاه ها در چارچوب 

نشان می دهد که هنوز اتفاق نظر و وحدت رویه الزم در تعریف  Tهاي عرصه 
  این پهنه ها وجود ندارد.

راه و شهرسازي در تالش بوده که موضوع توسعه وزارت  1390از اوایل دهه    
اي تبدیل  ز پروژه به سیاست و برنامه توسعهمبتنی بر حمل و نقل همگانی را ا

کند. به همین دلیل اسناد راهبردي متعددي تهیه شده که هدف اصلی از آنها 
هـاي   اتوبانهـا، تقـاطع  گسـترش   سیاستی در تقابل بـا خـودرو محـوري،   اتخاذ 

هـاي ترافیکـی،    و موارد مشابه بوده که با تحلیـل  همسطح و تعریض معابرغیر
ر هزینـه و  هکارهاي پبدون توجه به بافت ارزشمند و محیط طبیعی شهرها، را

جـایی در   همسـئله جابـ  کنند که در نهایـت بـه حـل     کوتاه مدتی را مطرح می
این تقابل و دوگانگی در تعریف توسعه مبتنی بر حمل شود.  شهرها منجر نمی

سـی  و نقل همگانی به عنوان پروژه یا سیاسـت، همچنـان ادامـه داشـته و برر    
د الگوهـایی ماننـد   سیاري مواردهد که در ب تجارب سایر کشورها هم نشان می

است. بـه نظـر    ي ایران به این موضوع، تجربه شدهها شهرداريبرخی از رویکرد 
المللی در جهت نیـل بـه اهـداف     است بینرسد که در ایران باید از این سی می

نیازهاي کشور اتخاذ شـود.   بومی و ملی استفاده شده و رویکردي در تناسب با
ملی در ایران هاي انجام شده در سطح  د که تالشنمقاله اعتقاد دار نویسندگان

است، اما همچنان تا دستیابی به راهکارهاي اجرایـی کـه    در همین راستا بوده
منجـر  بتواند در عمل به کاهش سهم خودروي شخصـی در ترددهـاي روزانـه    

 در عین حال بدیهی است که تجهیز و توسـعه شـبکه  . فاصله وجود داردشود، 
حمل و نقل همگانی در شهرها مستلزم تامین هزینه است که باید راهکارهایی 
براي آن نیز پیش بینی شود. از سوي دیگر مرور مبانی توسعه مبتنی بر حمل 

در  دهد که دستیابی به اهـداف حمـل و نقـل پایـدار     همگانی نشان میو نقل 
نوریل و تراموا نبوده هاي پر هزینه مانند مترو، م شهرها، صرفا استفاده از شیوه

توان از توسـعه خطـوط    ز شهرهاي با جمعیت کم و متوسط میو در بسیاري ا

)، گسترش مسـیرهاي امـن دوچرخـه و    BRTاتوبوس محلی، اتوبوس سریع (
مناسب سازي معابر براي رفت و آمد عابران پیاده استفاده کرد. تجربه مدیریت 

دهد که علـی رغـم    شان میرها نشهري در بعضی از شهرهاي بزرگ و کالنشه
اینکه این شهرها توانایی مالی بیشتر و مدیریت شهري قدرتمندتري نسبت به 

هاي کالن مقیاس حمـل   اند پروژه ي میانی و کوچک دارند، موفق نشدهشهرها
ناسـب بـه اجـرا    بندي م ترو، منوریل و تراموا را در زمانو نقل همگانی مانند م

معـابر و احـداث کمربنـدي و تقـاطع هـاي      هاي تعـریض   برسانند، حتی پروژه
رسـد هـر گونـه     انـد. بـه نظـر مـی     حاشـیه بـوده  بـر و پر  سطح نیز زمانغیرهم
سوي حمل و نقل شهري پایدار و دوستدار محـیط   هریزي براي حرکت ب برنامه

هـاي فنـی، مـدیریتی و مـالی      ید بر مبناي شناخت درست از ظرفیتزیست با
یز اقدامات کوچک مقیاس در یک برنامـه  مدیریت شهري باشد و نقطه شروع ن

 کالن و یکپارچه است. 
مسئله دیگري که بر سر راه بومی شدن این رویکرد قرار دارد، وجود نهادها    

هایی است که به صـورت بخشـی عمـل کـرده و حتـی در مـواردي،        و سازمان
برنـد. در عـین    اقداماتی را بدون اطالع از یکدیگر به صورت موازي پـیش مـی  

ولتی رسد در حال حاضر یک اجماع عمومی بین نهادهاي د حال که به نظر می
و بخش خصوصی براي تحقق این دیـدگاه وجـود دارد، امـا عـدم وجـود یـک       

در اسـت.   هـا شـده   ساختار هماهنگ کننده، باعث تفرق و پراکنـدگی فعالیـت  
(شامل زارت کشور شود که در هماهنگی میان و انتهاي این مقاله پیشنهاد می

تیبانی علمی و با استفاده از پش ،و وزارت راه و شهرسازينهاد مدیریت شهري) 
ساختار  ها و مراکز پژوهشی و همچنین تجربه اجرایی بخش خصوصی، دانشگاه

ها و اقدامات مربوط به تحقق  افزایی برنامه مشترکی براي ایجاد هماهنگی و هم
در عـین  رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی در ایران، ایجـاد شـود.   

نهادهاي اجرایی از مفهوم توسـعه   حال با توجه به مواردي که در مورد دیدگاه
مبتنی بر حمل و نقل همگانی به عنوان ابزاري براي افزایش تراکم ذکـر شـد،   

رسد که پاشنه آشیل تحقق این سیاست در ایران، مسـئله افـزایش    به نظر می
 یعنـی که این مفهوم جایگزین هدف اصلی این رویکرد   تراکم باشد. در صورتی

، بشـود، در  هاي شخصی در سفرهاي روزانه روخودمداري و کاهش سهم  انسان
نهایت بر ضد خود عمل کرده و اهداف متصور از تحقق آن، حاصـل نخواهنـد   

 شد. 
 
    

 مراجع -6
حی شهري. انتشارات دانشگاه ). شبکه ارتباطی در طرا1396قریب، فریدون (-[1]

 تهران، چاپ یازدهم.
تحلیلی تاریخی از مفهوم شهر و  ). از شار تا شهر،1397حبیبی، سید محسن (-[2]

 و تاثر. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفدهم. سیماي کالبدي آن، تفکر
). معرفی طرح احداث مجتمع هاي ایستگاهی شرکت 1390کرونی، محمدعلی (-[3]

راه آهن شهري تهران و حومه در راستاي بررسی شیوه هاي نوین تلفیق حمل و 
 .46هنامه حمل و نقل و توسعه، شماره نقل شهري و کاربري زمین. ما

تلفیق حمل و نقل عمومی و کاربري زمین.  TOD). 1387( شناس، ساناز حق-[4]
 .62-61شماره  ،آبادي

). مجموعه مصوبات شوراي عالی شهرسازي و 1397وزارت راه و شهرسازي (-[5] 
 . معاونت شهرسازي و معماري، موسسه انتشارات1396و  1395معماري ایران 
 دانشگاه تهران.

). مجموعه مصوبات شوراي عالی شهرسازي و 1399وزارت راه و شهرسازي (-[6]
. معاونت شهرسازي و معماري، موسسه انتشارات 1398و  97معماري ایران 
 .دانشگاه تهران
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 -شهري در چارچوب توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی. فصلنامه علمی

 .39-50، سال هشتم، صص 18پژوهشی باغ نظر، شماره 
رضا  اکبر و صادقی، علی رفیعیان، مجتبی؛ پورجعفر، محمدرضا؛ تقوایی، علی-[21]

محلی با تأکید بر رویکرد توسعه ). ارائه فرآیند طراحی شهري اجتماعات 1392(
پژوهشی مطالعات شهري، شماره ششم، صص -حمل و نقل محور. فصلنامه علمی

74-59. 
). رویکرد اقتصادي 1394پور، احمد ( پور، رویا و تقی محرابیان، آزاده؛ سیفی-[22]

 هاي شاختمانی ایران. توسعه حمل و نقل محور. پژوهش
). 1395محمدتقی و هونکزهی، محمدامین (درگاهی، محمدمهدي؛ رضویان، -[23]

گیري از توسعه مبتنی بر  کاهش اثرات حمل و نقل بر سازمان فضایی شهر با بهره
هاي نو در جغرافیاي  پژوهشی نگرش-). فصلنامه علمیTODحمل و نقل (

 .19-38انسانی، سال نهم، شماره اول، صص 
 

بخشی به توسعه  ). تحقق1395کرتیس، کري؛ رنه، جان و برتولینی، لوکا ( -[24]
حمل و نقل عمومی محور. مترجمان: علی سلطانی و پیمان نجفی. انتشارات 

 آذرخش.
). ارزیابی محالت 1396الدین ( مومنی، مریم؛ آزادي، محیا و کرمانشاهی، شهاب-[25]

شهري از منظر تطابق با اصول توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی، نمونه مورد 
 .61-74، صص 78نصر تهران. صفه، شماره مطالعه: کوي 

ریزي  ). برنامه1398استادي جعفري، مهدي؛ قربان، انیسه و جاور، رقیه ( -[26]
آهن اصفهان.  بررسی تجربه ایستگاه راه-توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی

 انتشارات شربیانی.
). 1399وردیان، فاطمه و صالحی مقدم، آرسام ( میرمقتدایی، مهتا؛ حق-[27]

راهنماي توسعه شهري مبتنی بر حمل و نقل همگانی (براي شهرهاي میانی). 
 ، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي.912 -نشریه شماره گ

تا). معیارهاي سنجش انطباق محیط  میرمقتدایی، مهتا و غازي، فرناز (بی-[28]
نتشر ساخت با اصول توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی. گزارش م-انسان

 نشده مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي.
). آیین نامه طراحی راههاي شهري، بخش 1374وزارت مسکن و شهرسازي ( -[29]

 ، مبانی. مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازي و معماري ایران. 1
). شرح خدمات مطالعات جامع حمل و 1395سازمان برنامه و بودجه کشور (-[30]

. معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی 314ضابطه شماره  -نقل شهري و حومه
 امور نظام فنی و اجرایی. 

). شرح خدمات مطالعات تفصیلی حمل و 1398سازمان برنامه و بودجه کشور (-[31]
ضابطه شماره  -و نقل ریلی شهري و حومهسنجی حمل  نقل همگانی و امکان

 . معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی امور نظام فنی و اجرایی. 777
). آیین نامه طراحی معابر 1399معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي (-[32]

 شهري، بخش اول: مبانی. وزارت راه و شهرسازي.
). تدوین دستورالعمل ارزیابی 1399(معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس -[33]

طرح توسعه و عمران شهري مطابق با اصول توسعه مبتنی بر حمل و نقل 
 ). وزارت راه و شهرسازي، معاونت حمل و نقل.TODهمگانی (

یا روش و امکان اجراي آن در تهران و  TOD). 1396خضرلوي اقدم، افشین ( -[34] 
 تهران. شهر TODبارگذاري شده. کمیته   هر شهر

ساله سوم توسعه شهر  ). مصوبه برنامه پنج1397شوراي اسالمی شهر تهران (-[35]
 ). قابل دسترسی از طریق:1398-1402تهران (

http://laws.tehran.ir/Pdfs/5498.pdf  
. تدوین برنامه استراتژیک تا) معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران (بی -[36]

ریزي  برداري در فرآیند برنامه توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی به منظور بهره
منتشر نشده در دست تهیه توسط معاونت هاي توسعه شهري. گزارش  طرح

 پژوهشی دانشگاه تهران.
هاي اجرایی  تا). دستورالعمل معماري شهرداري تهران (بیمعاونت شهرسازي و -[37]

. گزارش منتشر نشده در 22پذیري طرح تفصیلی ویژه منطقه  در راستاي تحقق
 سین مشاور معمار و شهرسازي پارت.دست تهیه توسط شرکت مهند
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https://www.sandiego.gov/sites/default/files/legacy/planning/documents/pdf/trans/todguide.pdf
https://www.sandiego.gov/sites/default/files/legacy/planning/documents/pdf/trans/todguide.pdf
https://www.sandiego.gov/sites/default/files/legacy/planning/documents/pdf/trans/todguide.pdf
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/tcrp/tcrp_rrd_52.pdf
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/tcrp/tcrp_rrd_52.pdf
http://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/GuidanceDocumentFINAL.pdf
http://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/GuidanceDocumentFINAL.pdf
http://laws.tehran.ir/Pdfs/5498.pdf
http://laws.tehran.ir/Pdfs/5498.pdf
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