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چکیده
رشد روز افزون جمعیت و خودرو ،توسعۀ سریع و صنعتی شهرهای بزرگ و گسترش بیرویۀ آنها ،همچنین شکلگیری شهرهای حاشیهای و جدید
در اطراف شهرهای بزرگ با توجه به عدم پیروی این رشد و توسعه از یک الگو و استاندارد مناسب توسعۀ شهری ،منطقهای و ناحیهای ،بر مشکالت
و پیچیدگی های زندگی در این شهرها و ارتباطات بین شهری افزوده است و مجموعۀ این عوامل ،توجه اندیشمندان شهری را به ارائۀ ایدۀ جدید
توسعه بر پایۀ توسعۀ حمل و نقل محور ( )TODاست ،سوق داده است ،که اصول ابتدایی آن مبتنی بر توسعۀ حمل و نقل همگانی و اختالط
کاربریها بوده است .بر این اساس ،در این راستا ،هدف پژوهش حاضر ،شناسایی متغیرهای کلیدی توسعۀ حمل و نقلمحور ( )TODمستخرج از
روش دادهبنیاد است که بر این اساس تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین متغیرهای دخیل در این توسعه شناسایی گردد .در این راستا ،تعداد  56متغیر
شناسایی گردید و این عوامل به وسیلۀ  30کارشناس انتخابی در قالب روش معادالت ساختاری و روش میکمک تأثیرسنجی گردید و عوامل
کلیدی مشخص شدند .بر این اساس 10 ،عامل کلیدی تأثیرگذار شامل مطالعات جامع حمل و نقل ،فرهنگ استفاده از وسائط نقلیۀ عمومی ،افزایش
ارزش زمین  ،اختالط کاربریها و مجتمعهای ایستگاهی ،افزایش درآمد خانوار ،افزایش اشتغال و خدمات رسانی ،همکاری بخش خصوصی و
دولتی و مردم محلی ،طراحی اتومبیلمحور فضا ،نوع و عملکرد کریدور و ایستگاه ،مدیریت تقاصای حمل و نقل و  15عنصر کلیدی بسیار تأثیرپذیر
شامل وحدت فضایی و توازن کاربریها ،مطالعات جامع حمل و نقل ،امنیت عمومی ،فرهنگ استفاده از وسائط نقلیۀ عمومی ،افزایش ارزش زمین،
طراحی بوممحور و انسانمدارانه اماکن ،حمل و نقل غیرموتوری ،مدیریت تقاصای حمل و نقل ،فضاهای عمومی و باز و تفریحی که بیشترین نقش
را در آیندۀ توسعۀ  TODدر شهر تبریز دارند ،انتخاب شدند.
کلمات کلیدی:
توسعۀ حمل و نقل محور ،ساختار شهری ،توسعۀ شهری ،گراندد تئوری ،تبریز
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 -1مقدمه
موضوع حمل و نقل از دیرباز مورد توجه بشر بوده و همواره به عنوان یک مسألۀ حیاتی در زندگی بشر مطرح بوده و با پیشرفت علم و
تکنولوژی ،ابزارهای پبشرفتهتری در اختیار گرفته است .با شروع انقالب صنعتی و به دنبال آن حاکمیت تفکر مدرنیسم و به ویژه مطرح
شدن تئوری «شهر مناسب با اتومبیل شخصی» از نقش و اهمیت فضاهای پیاده کاسته شد و به مرور فرد پیاده جایگاه و اولویت خود
را در فضای شهری از دست داد .از سوی دیگر ،سیاستهای منطقهبندی و تفکیک عملکردها و کاربریهای شهری در دوران شهرسازی
مدرن ،باعث از دست رفتن پویایی و حیات شهرها شد که حاصل آن ،وجود شهرهایی با تقسیم مناطق همگن ،جدایی طبقات اجتماعی
از یکدیگر و حذف فعالیتهای متنوع از شهر بود که نتیجهای جز از میان رفتن سرزندگی و حیات بخشهای گوناگون شهرها نداشت
( ،)Appleyard et al, 2019: 5این روند در بسیاری از شهرهای دنیا سبب بروز مسائل و مشکالت بی شمار و از آن میان،
تضییع امکانات و منابع طبیعی ،افول فعالیتهای مراکز شهری ،به ویژه مراکز سنتی ،افزایش تعداد تصادفات شهری ،انزواگزینی انسان
و به طور کلی بیماریهای ناشی از ماشینیزم شد ( ،)Ghorbani & Jam Kasra, 2011: 60به طوری که به عنوان مثال
امروزه شهرهای ایاالت متحدۀ آمریکا به شدت از پراکندهرویی شهری و حومهگرایی رنج میبرند و بعد از مسکن ،حمل و نقل بیشترین
مخارج خانوادهها را به خود اختصاص میدهد ( .)Buehler, 2016: 260در کنار مشکالت ذکر شده نظیر حومهگرایی و پراکندهرویی،
یکی دیگر از محسوس ترین مشکالت در ارتباط با سفر با خودروهای شخصی و فرم کنونی توسعۀ شهرها ،افزایش ازدحام در مراکز
شهری است ( ،)Nelson et al, 2001; Carlton, 2019: 528به طوری که در سالهای اخیر یکی از بزرگترین اهداف
برنامهریزی و طراحی شهری به ویژه در مراکز شهری ،خودداری از برنامهریزی و طراحی اتومبیل محور و سعی در ایجدا گزینههایی
جهت کاهش نیاز به خودرو شخصی بوده است ( ،)Newman & Kenworthy, 2006و در این رابطه در سالهای اخیر
پیشنهاداتی که در پایان قرن بیستم مورد استقبال قرار گرفت ،توسعۀ مبتنی بر حمل و نقل عمومی ( )TODبوده است (علی الحسابی،
 .)1389توسعهای متراکم با ترکیب مناسبی از کاربریها در مجاورت ایستگاهها و مسیرهای حمل و نقل عمومی ،که منجر به شکلگیری
محالتی سرزنده با کیفیت باالیی از زندگی میشود .از این طریق از این طریق صرفه جویی در مصرف سوختهای فسیلی ،کاهش
آلودگی هوا ،ترافیک و هزینههای حمل و نقل نیز تحقق پیدا میکند .توسعه بر مبنای حمل و نقل عمومی نقطه پایانی بر مشکالت
شهرهای امروزی نیست ،لیکن میتواند آغازی بر بهبود وضعیت کنونی شهرها باشد .در دنیا توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی به
عنوان یکی از مناسبترین انواع توسعه شناخته میشود (.)Curtis, 2012: 85
در این راستا ،با توجه به گذشت یک نسل از تجربۀ ساخت پروژههای  ،TODهمچنان مشکالت بسیاری در برنامهریزی و طراحی
توسعههای شهری بر مبنای این رویکرد وجود دارد .مشکالت مورد نظر عمدتاً از عدم شناخت صحیح ماهیت این نوع از توسعه ،چالشها
و موانع بر سر راه آن و ابزارهای مورد نیاز برای غلبه بر آن ناشی میشود .سامانههای حمل و نقل عمومی و ساختگاههای مختلف در
ویژگیها و میزان ظرفیت آنها برای اجرای پروژههای این نوع از توسعه تفاوتهای زیادی با یکدیگر دارد .از همین رو ،مجموعه قواعد
و ضوابط ثابتی در دستیابی به اصول مطرح شده در  TODمانند تراکم و یا ترکیب مناسب کاربریها وجود نداشته و با توجه به
مقیاس پروژه و ویژگیهای خاص هر مکان متفاوت است ( .)Guthrie & Fan, 2016: 105در اصول کلی  ،TODمواردی
همچون پیادهروی و توسعۀ فشرده از عناصر ثابت برنامه محسوب میشود .همچنین ،تجربیات این توسعه در سایر کشورها نشان میدهد
که یکی از چالشهای عمده در اجرای موفق پروژههای فوق ناشی از وجود مقررات برنامهریزی مرتبط و طراحی با رویکرد سنتی و
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بدون توجه الزم به ماهیت آن است .با وجود مطالعات و فعالیتهای بی شمار انجام گرفته و در حال انجام بسیاری از جوامع پیشرو در
زمینۀ تدوین و اجرای اصول توسعۀ شهری در ارتباط با گسترش سیستم های عمومی حمل و نقل ،در کشورهایی نظیر ایران نه تنها
مبانی نظری این موضوع ،به گونۀ شایسته مورد بررسی قرار نگرفته ،بلکه اصول توسعۀ شهرها و محالت همچنان تابعی از قواعد و
ضوابط سنتی تدوین شده در طرحهای جامع و تفصیلی است؛ طرحهایی که تقریباً بدون توجه به هیچیک از رویکردهای نوین شهرسازی
و با دیدگاهی سنتی آیندۀ شهرهایمان را رقم میزند .عالوه بر مطالب مطرح شده ،در کنار لزوم برنامهریزی حمل و نقل محور برای
شهرهای کشور ،بایستی تدوین طراحی چنین توسعهای با در نظرگیری ساختار شهری به صورت سیستماتیک انجام پذیرد ،تا بهینهترین
توسعۀ حمل و نقل محور انجام پذیرد.
بر این اساس ،هدف پژوهش حاضر ،شناسایی عوامل کلیدی تأثیرگذار و تأثیرپذیر توسعۀ حمل و نقل محور در شهر تبریز ،با توجه به
ساختار کالن این شهر است .شهر تبریز ،با بافت نیمه فشرده و گسترش حاشیهای خود طی دهههای اخیر ،شاهد افزایش ساخت و ساز
در محدوده های شهری است که این موضوع ،روز به روز در حال افزایش است .از طرفی ،عملکرد ضعیف سامانۀ حمل و نقل همگانی
در قالب خطوط اتوبوسرانی و نبود دیگر شیوه های حمل و نقلی در جابجایی مسافران منجر به افزایش استفاده از خودروی شخصی
توسط شهروندان به منظور انجام سفرهای روزانه در این شهر شده است .از این رو هستههای این شهر (باالخص مرکز اصلی شهر و
بازار) ،به عنوان مقصد غالب سفرهای درون شهری با دارا بودن ارزشهای فراوان کالبدی ،اجتماعی و تاریخی ،امروزه با مشکل شدید
ترافیک روبروست که بخش عمدهای از آن ناشی سیاستهای نادرست برنامهریزی کالبدی و حمل و نقلی است (طرح جامع حمل و
نقل شهر تبریز .)1398 ،یکی از بغرنجترین موضوعاتی که در نتیجۀ بیبرنامگی در نظام برنامهریزی شهری تبریز به وجود آمده است،
عدم توجه به موضوع فعالیت فیزیکی ساکنان است ،به طوری که فضاهای بسیار محدودی برای پیاده روی و دوچرخه سواری به چشم
میخورد که این موضوع میتواند آسیب های جسمی و روانی نظیر چاقی ،استرس ،دیابت و غیره را به دنبال داشته باشد .در کنار این
موضوع ،عدم وجود فضاهای باز شهری که یکی از اصول مهم در توسعۀ حمل و نقل محور است ،در کالنشهر تبریز پراکنشی نامتناسب
خصوصاً در محدودههای بافت فرسوده دارد که سرزندگی و نشاط را از این فضاها به یغما برده است .عدم نفوذپذیری و عدم رعایت
سلسله مراتب شبکۀ حمل و نقل مخصوصاً در بافت فرسوده در کنار عدم رعایت میکس زونینگ در محدودههای مدرن شهری ،لزوم
چنین مطالعهای را حوزۀ آیندهپژوهی و سیاستگزاری دو چندان میکند.
در این راستا ،تحقیق حاضر در پی پاسخ به سؤاالت زیر است:
 -1عوامل کلیدی در توسعۀ حمل و نقل محور تبریز با مالحضۀ ساختار کالن شهری ،کدام عوامل هستند؟
 -2تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین متغیرهای توسعۀ حمل و نقلمحور در شهر تبریز ،حول چه عواملی پدیدار میشوند؟
 -2پیشینه و مبانی نظری
در سال  1992شهر سان دیگو " راهنمایی های طراحی توسعه حمل و نقل عمومی محور" معروف خود را شروع کرد که به عنوان
توسعه حمل و نقل همگانی محور شناخته شد.ظهور این راهنمایی ها در خالل طرح برنامه ریزی حرکت شهر کمکی بود به جابجایی
افراد و ماشین ها بدنه ادبیات توسعه حمل و نقل همگانی محور از مثال های پروژه آمریکایی در سال های اخیر پدیدارگشته است .دیگر
دیدگاه های سنتی مدل توسعه حمل و نقل همگانی محور نسبت به توسعه شهری از اروپا آمده جایی که مکان های قابل پیاده روی با
سرویس حمل و نقل قوی و ترکیبی از کاربری های اراضی متراکم و بهم فشرده در بسیاری از شهرها می توان پیدا کرد .در استرالیا
برخی از مثال های توسعه حمل و نقل همگانی محور تقریبا به طور اتفاقی پدیدار شده است و به عنوان ابزاری برای دستیابی به توسعه
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پایدار مخصوصا در غرب استرالیا محبوبیت پیدا کرده است .استراتژی استرالیای غربی پایدار (  ) 2003درباره نیاز به مدیریت رشد شهری
و منطقه ای و یکی کردن کاربری زمین با حمل و نقل معتدل به منظور تقلیل وابستگی به خودرو شخصی است .در ایران نیز این بحث
برای نخستین بار در حدود  13سال پیش و همزمان با آغاز به کار نخستین خطوط مترو در سال  1377بصورت جدی مطرح شد (.حق
شناس ،ساناز) توسعه حمل و نقل محور به عنوان معتدل کننده ای برای توسعه مسکونی با تراکم باال که همچنین فرصت های خرید
و اشتغال را شامل می شود و نیز در محدوده فاصله پیاده روی آسان ایستگاه های حمل و نقل مهم مکان یابی می شود ،تعریف میگردد
).(Parker, T. et al 2002
جستجو برای راهبردهای مؤثر در کاهش استفاده از اتومبیل و آثار منفی اجتماعی و محیطی ناشی از آن باعث شد تا تحقیقات علمی
گسترده ای بر روی این موضوع متمرکز شود .نتایج حاصل از این تحقیقات دال بر آن است که ساختما ن ها با کاربری مختلط و با
تراکم بهینه در مقیاس انسانی ،مکان هایی را خلق می کنند که موجب پیاده روی ،دوچرخه سواری و استفاده از مسیرهای اتوبوس و
حمل و نقل ریلی می شود.
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راهنمای برنامه سازی
حوزه های شهری در چارچوب
توسعه مبتنی بر حمل و نقل
عمومی

توسعۀ حمل و نقلمحور ()TOD

برنامه ریزی TODطی سال های  1997تا  2010میالدی الگوی کاربری زمین و
شکل شهری دنور را تحت تأثیر قرار داده است .همچنین بیان میکنند که توسعه سامانه
ریلی و تأکید متوسط میزان تراکم را در  TOD ،بر نواحی شهری دنور افزایش داده
است.
این مطالعه نه تنها به حفظ منحصر به فرد بودن محل کمک می کند بلکه حس تعلق نیز
را بهبود می بخشد .هدف این مطالعه ،بررسی دیدگاه های  TODدر شهرهای منطقه
ای است.
این مطالعه در بسیاری از موارد به زمینه های مختلف ادبیات ارائه شده در این بررسی ،
با تاکید خاص بر توسعه پایدار شهری و سیاست برنامه ریزی حمل و نقل کمک می
کند .این فرصتی را برای کشف و بررسی  TODو تالش های پیاده سازی آن در شهر
پکن و شنزن را ارائه می دهد.
با توجه به این مطالعه که به لحاظ نظری بر اساس اهداف تعریف شده تمرکز دارد،
تحقیقات بیشتری در تالش برای درک بهتر مسائل و چالش هایی که مستقیما و غیر
مستقیم بر موفقیت  TODدر  CapeTownتأثیر می گذارد ،مورد نیاز است.
نتایج این پژوهش نشان داد که هر دو سایت از زمان اجرای ، TODرشد قابل مالحظه
ای در حمل و نقل مترو داشته اند.
با توجه به گسترش سامانه های حمل و نقل همگانی از جمله مترو و  BRTضرورت
به کارگیری این رویکرد در توسعه شهری در جهت بهبود مشکالت شهرها ،بیش از گذشته
مطرح است TOD.باید در فرآیند تدوین طرح های توسعه شهری همچون طرح جامع
و تفصیلی شهری گنجانده شود .از این نظر ،مکا نیابی صحیح ایستگاه های حمل و نقل
همگانی و تدوین ضوابط ،قوانین و الگوی توسعه محل ها و شهرها در چارچوب الگوی
TODضروری است.
مأخذ :نگارندگان
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توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی ،نمونه ای از الگوهای توسعه شهری است که برای اولین بار در اواخر قرن  19و اوایل قرن 20
میالدی در آمریکا استفاده شده است .این نوع توسعه ،محدوده ای با کاربری مختلط تجاری – مسکونی است که دسترسی به حمل
و نقل عمومی در آن به بیشینه میزان خود می رسد و غالباً دارای خصوصیاتی است که استفاده از خدمات حمل و نقل را تسهیل
میکند (عباسزادگان و همکاران.)248 :1389 ،

تعاریف زیادی از توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی ارائه شده است که جامع ترین آنها تعریفی است که پیتر کلتورپ† از رهبران
جنبش نوشهرگرایی در سال  1993بدین شرح ارائه کرده است :توسعۀ حمل و نقل محور به عنوان مرکزی متراکم از کاربریهای
مسکونی ،تجاری ،اداری و عمومی و فضای باز است که در آن مغازههای خردهفروشی و خدماتی در یک هستۀ تجاری با دسترسی
آسان (حدود  600متر تا  10دقیقه پیادهروی) نسبت به خانهها قرار گرفتهاند .یک ایستگاه حمل و نقل عمومی در هستۀ این مرکز قرار
دارد .استفاده ها در مرکز به صورت عمومی بوده و ادارات در طبقات باالتر از سطح زمین قرار میگیرند .همچنین کاربریهایی با تراکم
کمتر ،هستۀ مرکزی را با فاصلهای حدود  1600متر احاطه میکنند .چهار عنصر اساسی در طرح کلتورپ از یک واحد توسعۀ حمل و نقل
محور شامل محدودۀ تجاری ،محدودۀ مسکونی ،فضای عمومی و نواحی جانبی است (رفیعیان )296 :1389 ،که در شکل شمارۀ ()،
نشان داده شده است .همچنین جدول شمارۀ () ،دیگر تعاریف توسعۀ حمل و نقل محور را ار دیدگاه نظریهپردازان و مؤسسات حمل و
نقل به طور خالصه نشان میدهد.
جدول شمارۀ () :برخی از تعاریف ارائه شده توسط محققان در رابطه با TOD
دیدگاهها
سرورو و برنیک
لیغاور

پورتر و نلسون

مؤسسۀ حمل و نقل مریلند

تعاریف
جامعهای با کاربریهای مختلط و متمرکز در اطراف ایستگاه حمل و نقل که با طراحی صحیح ،ساکنین ،شاغلین و خریداران را
به خود کاهش استفاده از خودروی شخصی و استفادۀ بیشتر از حمل و نقل عمومی تشویق میکند ( Bernick and
)Cervero, 1997: 5
توسعۀ کاربری مسکونی با سایر کاربریها در طول راهروهای حمل و نقل مانند حمل و نقل ریلی ،خطوط اصلی اتوبوس و
بزرگراهها
 ،TODبا توجه به چگونگی توزیع جمعیت و تنوع کاربریها ،سعی در ساماندهی و تمرکز نقطهای کاربریهای مختلف در
مکانهای معین (ایستگاه های حمل و نقل همگانی و به طور ویژه مترو و قطار سبک شهری ( )LRTدارد (عباسزادگان و
همکاران)46 :1390 ،
مکانی با تراکم بسیار باال که ترکیبی از انواع کاربریهای مسکونی ،اداری ،تجاری و خدماتی را در یک فاصلۀ پیادهروی آسان از
ایستگاه حمل و نقل ریلی و اتوبوس در بر میگیرد و به عابرین پیاده و دوچرخهسواران اولویت میدهد ( Maryland
)Department of Transportation, 2000; Kamruzzaman et al, 2015
†- Calthrope
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مؤسسۀ حمل و نقل کالیفرنیا

توسعه ای با تراکم متوسط تا زیاد که در یک فاصلۀ پیاده روی آسان از ایستگاه حمل و نقل اصلی واقع شده و با ترکیبی از
کاربریهای مسکونی ،اداری و تجاری برای افراد پیاده که از اتومبیل شخصی استفاده نمیکنند ،طراحی شده استTOD .
می تواند ساخت و سازی جدید و یا توسعۀ مجدد یک یا چند ساختمان باشد که طرح و موقعیت آنها استفاده از حمل و نقل را
تسهیل میکند ()California Department of transportation, 2001; Mu & De-Jong, 2016

در واقع توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی با تأکید بر تلفیق کاربری زمین و حمل و نقل عمومی ،در چارچوب اصول نوشهرسازی
و رشد هوشمند با ایجاد محالتی پایدار به دنبال تحقق اهدافی نظیر" بهبود کیفیت زندگی ساکنین از طریق خلق مکانها و محالت
جذاب ،پشتیبانی از حمل و نقل عمومی و افزایش تعداد مسافران آن ،دستیابی به سبک زندگی سالم تر به دلیل افزایش پیاده روی
و دوچرخه سواری ،ارائه گزینه های متعدد جابجایی) پیاده روی ،دوچرخه سواری ،حمل و نقل عمومی و( ، ...بهبود کیفیت طراحی
محیط ،توسعه اقتصادی و افزایش قابلیت پیش بینی و تداوم روند توسعه و غیره میباشد (.)CANPZD, 2006: 6
همچنین سه اصل کلی که میبایست در این نوع توسعه همواره مد نظر قرار گیرد عبارتند از (عباسزادگان و همکاران:)46 :1390 ،
-

اختالطی از کاربریها با تراکم متوسط تا باال

-

اتصال عملکردی و فیزیکی به سیستمهای حمل و نقل

-

بهرهمندی از خصوصیات طراحانه در ساختمانها ،مسیرهای حرکت پیاده و  ...که پیادهروی و توجه به مقیاس انسانی را تقویت
میکند.

ساختار فضایی شهری
به مجموعهای از روابط ناشی از فرم شهری و تعامالت و جریانات بین مردم ،کاال و اطالعات میباشد ( Rodrigue et al, 2006:
 .)172هر منطقهای دارای ساختار فضایی مخصوص به خود است که از تصمیمهای قبلی افراد و حکومتها ناشی میشود .کشورهای
توسعه یافته ساختار ویژۀ خود ،کشورهای در حال توسعه نیز ساختار متفاوت و سرانجام ،کشورهای بینابینی هم ،گونۀ دیگری از این
ساختار را به نمایش میگذارند .کشورهای کامالً توسعه یافته از ساختارهایی برخوردارند که شباهتهای بسیاری با یکدیگر دارند .این
وضعیت ،در مورد کشورهای در حال توسعه نیز صادق است ،اگرچه ساختارها کامالً یکسان نیستند ،اما شباهت بسیاری دارند و البته این
اتفاقی نیست ،زیرا هر سطح از توسعه اقتصادی-اجتماعی ،یا گونۀ خاصی از ساختار فضایی سازگاری دارند ( ;Misra, 1975: 8
.)Pettersson, 2016: 68
تأثیر متقابل زندگی اجتماعی مردم در محلههای پر جمعیت و پست شهر ،ممکن است رضایتبخشتر از زمانی باشد که آن را در وضعیت
جدیدی قرار دهیم .مردم در بافت قدیم شهرها ،با وجود نزدیکی و تودر تو بودن منازل ،کارگاهها و جمعیت زیاد ،امکانات بیشتری را
برای دستیابی به کار دارند تا در محلههای نوساز و بازسازیشدهای که از آنها استفادۀ صنعتی نمیگردد (.)Ibid: 21
هر شهر دارای ویژگی و خصوصیات متفاوتی در زمینههای اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی بوده که اثر حمل و نقل بر ساختار فضایی آن
نیز بر همین تفاوتها استوار میباشد (شکل شمارۀ  ) 1به عنوان مثال شهرهای آمریکای شمالی بر اساس استفاده از خودرو شکل
گرفته اند ،در صورتی که سایر شهرها در سراسر دنیا به صورت متفاوت و با توجه به شرایط مختص به خود توسعه بافتهاند ( Rodrique
.)et al, 2006: 172; Pajani & Stead, 2014: 2409
سیر تکاملی حمل و نقل و شکل شهر

فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،علمی – پژوهشی ،سال نوزدهم شماره  ،73بهار 1401

31

به طور کلی روند تغییرات در حمل و نقل شهری منجر به تغییر در شکل شهرها میشود .در میان ایجاد تغییرات بنیادی در شکل شهرها،
به طور غیر منتظرهای قسمت هایی از شهر کارکرد و نقش جدید و نیز رابطۀ جدیدی را با سایر عناصر شهری ارائه میدهند .هر شهر
تاریخ مختص به خود را دارد ،اگرچه میتوان یک فرآیند عمومی به عنوان سیر تکاملی ساختار فضایی شهر ارائه داد ( Rorique et
.)al, 2006: 174
در برنامهریزی شهری ،شبکهه ای حمل و نقل و ارتباطی همراه با کاربری مسکونی بیشتری سطح فضای شهری را اشغال نموده و
عالوه بر شکل دهی به فرم و ساختار شهر نقش مهمی در اتصال و ارتباط فضا و کاربریهای شهری به یکدیگر را نیز بر عهده دارند.
اهمیت شبکۀ ارتباطی در برنامهریزی و طراحی شهری به گونهای است که نمیتوان آن را منفک از یکدیپر دانست .زیرا کلیۀ فعالیتهای
ساکنان یک شهر اعم از فعالیت های بازرگانی ،فرهنگی ،اداری و تفریحی ،بستگی کامل به شبکۀ ارتباطی دارد ( Gharib, 2005:
 .)1; Scherrer, 2019: 471از طرف دیگر شکلگیری بافت یک شهر ارتباط مستقیم با شبکۀ معابر آن دارد به طوری که نوع
هریک از این بافتها ،متأثر از شکلگیری خیابان ها در داخل شهر است .آنچه از دیدگاه حمل و نقل و ترافیک در بافتهای گوناگون
اهمیت پیدا میکند ،ویژگیهای حرکت ،کارایی و دسترسی سیستم های گوناگون حمل و نقل است .نظام حمل و نقل و ترافیک به
عنوان بخشی از فعالیتهای شهری بیان کنندۀ پویایی و حیات یک مجموعۀ شهری است .بی شک بدون جابجایی نمیتوان شهری را
زنده و پویا تصور نمود ،در ساختار نظاممند یک شهر فعالیت های مختلف ،نیاز به فضای خاص خود دارند و فعالیتی به بهترین نحو انجام
میشود که فضای مناسب و مطابق با نوع فعالیت را دارا میباشد ( .)Habibi, 2013: 34گسترش سریع شهرنشینی در سراسر دنیا
باعث افزایش چشمگیر سفر و رفت و آمد در نواحی شهری شده است .شهرها به طور سنتی با توسعۀ زیرساختها مانند ساخت راههای
جدید و خطوط حمل و نقلی به گسترش تقاضای حمل و نقل در شهرها پاسخ می دهند .در دنیای پیشرفتۀ امروز با ساختن و افزایش
معابر به منظور تطبیق زیرساخت ها با افزایش وسایل نقلیه موجب ساختن شکل شهری جدید شده که با توجه به آن چندین شکل و
ساختار شهری به وجود آمده است ،پراکندگی شهری یکی از عمدهترین چالشهای برنامهریزی فضایی در قرن بیست و یکم میباشد.
ویژگی عمدۀ رشد جدید مادر شهری در سراسر جهان ،به ویژه در کشورهای توسعه یافته ،پراکندگی کم تراکم میباشد .پراکندگی به
تراکم پایین ،توسعۀ وابسته به ماشین با کاربریهای ترکیبی پایین و پیوستگی نسبتاً پایین اطالق میگردد (.)Ziari, 2009: 81
پژوهش حاضر به دلیل خالء نظری موجود در ادبیات و مبانی موجود در رابطه عوامل تأثیرگذار در توسعۀ حمل و نقل محور در سطح
ایران و جهان ،پژوهش جدیدی به حساب میآید که با نگرشی نو ،به دنبال کشف مهمترین عوامل تأثیرگذار در توسعۀ حمل و نقل
محور با توجه به ساختار کالن شهری تبریز است که تفاوت این مطالعه را مطالعات پیشین به تصویر میکشد .عوامل و متغیرهای مورد
استفاده در پژوهش حاضر ،حاصل مصاحبههای عمیق در قالب روش گراندد تئوری است که این مؤلفهها از دل این مصاحبهها استخراج
گردیده است و مبانی نظری م شخص و مدونی در این زمینه وجود ندارد .با این حال در بخش مبانی نظری پژوهش به کلیاتی در رابطه
با توسعۀ حمل و نقلمحور و ساختار و فرم شهری پرداخته شد.
 -3روششناسی پژوهش
آیندهنگری و آینده پژوهی نگرشی است که تا حد بسیار زیادی به «رویکرد انتقادی» نزدیک بوده و در آن ،اغلب تصورها و درک مردم،
متخصصان و نخبگان مالک عمل قرار میگیرد .بر این اساس ،فرآیند حاکم بر این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و نوع روش پژوهش
توصیفی -تحلیلی است و «رویکردی اکتشافی» نسبت به آینده دارد که با بکارگیری ترکیبی از مدلهای کمی و کیفی انجام گرفته
است .تحقیق حاضر متشکل از دو بخش است.
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در بخش اول ،به منظور ایجاد پایگاهی از عوامل اولیۀ موجود در حوزۀ توسعۀ حمل و نقل محور و ساختار و فرم شهری (گردآوری
داده ها و اطالعات) ،از تکنیک پویش محیطی (بررسی مقاالت و منابع چاپی ،مصاحبه با متخصصان و پایش منابع داخلی و خارجی
موجود) و بررسی پیشینۀ ادبیات استفاده شده است  .در این راستا ،عوامل و متغیرهای دخیل در توسعۀ حمل و نقل محور شهر تبریز با
توجه به عوامل ذکر شده استخراج گردید که بر این اساس شاخصها و زیرشاخصهای پژوهش در جدول زیر قابل مشاهده است.
جدول شمارۀ ( :)2زیرشاخصهای پژوهش
پیاده همحوری ،معابر کم شیب ،سلسلهمراتب دسترسی ،فضاهای عمومی و باز و تفریحی ،اتصال مسیرها و نفوذپذیری ،اختالط کاربریها و
مجتمعهای ایستگاهی ،کاربریهای ناسازگار ،تراکم ساختمانی ،طراحی بوممحور و انسانمدارانه اماکن ،وحدت فضایی و توازن کاربریها،
فضایی-کالبدی
طراحی اتومبیلمحور فضا ،وجود شریانهای اصلی در مجاورت محدوده ،فضای پارکینگ ،تنوعگرایی مسکن
زیرساختهای حمل و نقل ،تمایل به سرمایهگذاری ،حمل و نقل غیرموتوری ،طول و زمان سفر ،محدودیت پارک حاشیهای ،کیفیت
سیستمهای حمل و نقل ،نوع و عملکرد کریدور و ایستگاه ،تکنولوژیهای روز دنیا ،کاهش یا افزایش ترافیک
حمل و نقل
فرهنگی-اجتماعی

نهادی-مدیریتی
اقتصادی

زیستمحیطی

فرهنگ استفاده از وسائط نقلیۀ عمومی ،روابط اجتماعی در محالت ،مشارکت جوامع محلی ،تحرک مردم (ورزش ،پیادهروی) ،فستیوالها و
برنامههای فرهنگی ،تراکم جمعیتی ،دسترسی آسان به مراکز ،توسعۀ اجتماعی مردم ،الگوهای سفر اجتماع ،دسترسی برابر تمامی اقشار
محروم ،امنیت عمومی
هماهنگی بین بخشی ،بازنگری و هماهنگی در طرحهای شهری ،همکاری بخش خصوصی و دولتی و مردم محلی ،بومیسازی رویکرد
توسعۀ حمل و نقل محور ،مطالعات جامع حمل و نقل ،مدیریت تقاصای حمل و نقل
سرمایهگذاری در بخش حمل و نقل عمومی ،افزایش ارزش زمین ،ارزش افزودۀ اقتصادی منطقه ،محیطهای جذاب و پررونق ،افزایش
اشتغال و خدمات رسانی ،توسعۀ سیستمهای انبوه بر ،افزایش درآمد خانوار ،رقابتپذیری شهری و برندسازی ،هزینههای ترافیک ،هزینههای
نگهداری زیرساختها ،هزینههای مصرف انرژی
میزان آالیندهها ،افزایش فضاهای سبز و تفریحی ،زیباسازی محیط شهری ،خصوصیات آب و هوایی ،حمل و نقل سبز و کاهش جزیرۀ
حرارتی
مأخذ :مطالعات نگارندگان

در این راستا ،پس از تشخیص و شناسایی مؤلفهها ،از نظرات  30کارشناس در حوزۀ توسعۀ حمل و نقل استفاده میشود .در این روش،
از شرکتکنندگان درخواست میشود که نظریات و قضاوتهای خود را درباره پیشرفتهای مهم مورد انتظار ،ارائه دهند و همچنین از
آنها خواسته میشود که درباره پیشنهادهای سایر اعضا نیز داوری کنند .لذا محققین ،جهت شناسایی عوامل کلیدی سیستم توسعۀ حمل
و نقل محور شهر تبریز 56 ،عمال مستخرج از روش گرندد تئوری  ،با مالحضۀ شرایط ساختار و فرم شهر تبریز اقدام به تشکیل ماتریس
 56در  56مینمایند.
تحلیل اثر متقابل با ایجاد ماتریس تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم ،با استفاده از تکنیک تحلیلی میک مک فازی زبانی صورت می پذیرد،
که در این روش متغیرهای مؤثر بر سیستم در یک ماتریس  N*Nقرار گرفته و بر اساس نظرات گروه کارشناسان ارزشگذاری میشود.
خروجیهای نرمافزار به صورت جداول و نمودارهای میتوانند کمک بسزایی به درک ابعاد و روابط سیستم و چگونگی عمل سیستم در
آینده داشته باشد (ربانی.)259 :1391 ،
روش پیشبینی میک مک به وسیلۀ مایکل گودت† ،ابداع شد .گودت روش پیش بینی به وسیلۀ میک مک را در دو مرحله ارائه داده
است ( Godet, 2006: 12-18به نقل از تیموری)1394 ،که عبارتند از :مرحلۀ  :1بررسی متغیرها مرحلۀ  :2بررسی ارتباط بین
متغیرها .روش این نرم افزار بدی نگونه است که ابتدا متغیرهای اصلی در حوزه موردنظر را شناسایی و سپس در ماتریس
تحلیل اثر متقابل وارد می کنند که میزان ارتباط بین متغیرها با حوزه مربوط به وسیله کارشناسان و متخصصان ارزیابی می شود.
بطوریکه با تأثیر متغیر سطرها بر متغیر ستونها و بالعکس ،مجموع امتیازهای متغیرهای سطرها ،میزان تأثیرگذاری و مجموع امتیازهای
متغیرهای ستون ها ،میزان تأثیرپذیری را نشان میدهند .میزان ارتباط با اعداد بین صفر تا سه ( 0تا  )3سنجیده میشود .عدد «صفر»
به منزلۀ تأثیر کم ،عدد «یک» به منزلۀ «تأثیر ضعیف» ،عدد «دو» ،به منزلۀ «تأثیر متوسط» و عدد «سه» به منزلۀ «تأثیر زیاد» است.
- Michel Godet.

‡
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در نتیجه نرم افزار میک مک تمامی متغیرها را در یک نمودار مفهومی به صورت محور متخصات (تأثیرگذاری و تأثیرپذیری) که بیانگر
پراکندگی در نواحی تعریف شده است ،به نمایش میگذارد .هریک از متغیرها بر اساس میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری در بخش
خاصی از نمودار جای گرفته و در چهار دسته طبقه بندی میگردند که شامل متغیرهای تعیینکننده و تأثیرگذار ،متغیرهای کلیدی یا
دووجهی ،متغیرهای تأثیرپذیر یا وابسته و متغیرهای مستقل یا مستثنی میشوند.
 .3.1محدودۀ مورد مطالعه
 ساختاردر پژوهش حاضر ،کالنشهر تبریز به عنوان نمونۀ مطالعه انتخاب گردیده است .بر این اساس ،بررسی روند توسعه فیزیکی شهر تبریز
نشان میدهد که این شهر از اواسط دهه  1330به بعد و به خصوص از دهه  1340به دنبال رشد جمعیت و توسعه فعالیت های اقتصادی،
توسعه فیزیکی سریع و روزافزونی داشته است .به طوری که مساحت شهر از  1770هکتار در سال  1335به  2127هکتار در سال ،1345
 4580هکتار در سال  7964 ،1355هکتار در سال  10257، 1370هکتار در سال  1375و به بیش از  13000هزار هکتار در سال 1390
رسید .به طوری که جمعیت تبریز در همین فاصله زمانی ( )1335 - 1390قریب به  5برابر و توسعه فیزیکی شهر حدود  12برابر شده
است .بخش قابل توجهی از این گسترش مربوط به دهه  1355-65است .که بر اثر تحوالت سیاسی -اجتماعی حاکم بر جامعه ساختار
کالبدی شهر رشد انفجاری پیدا کرده و بستر طبیعی شهر را تحت اشغال خود درآورده است .به عبارتی توسعه فضایی شهر بیش از 2/4
برابر رشد جمعیت شهر بوده است(جام کسری .)1389 ،ساختار فضایی کالنشهر تبریز در گرو چگونگی توزیع و توسعه محورهای اصلی
از مرکز به پیرامون است .این محورها با جذب باالی میزان همپیوندی ،اتصال و انتخاب از سایر فضاهای شهر به طرف خود باعث
شدهاند که نقش اساسی در چگونگی پیکرهبندی فضایی شهر ایفا کنند .به عبارتی با انتقال همپیوندی و تغییر الگوی توزیع عملکرد
فضای شهر از مرکز و قلب بازار به پیرامون بخش مرکزی در امتداد محورهای امام خمینی و مسیرهای منتهی به آن باعث شده است
که ساختار فضایی شهر از حالت متمرکز و تک هستهای به حالت پراکنده و چندهستهای تغییر کند.

شکل شماره( -)1نقشۀ منطقهبندی شهر تبریز

مأخذ :مهندسین مشاور نقش محیط1394 ،

 حمل و نقلدر مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تبریز ،شهر تبریز به  12کالن منطقه و  138ناحیه ترافیکی تقسیم شده است .برای هر ناحیه
یک شماره از  1الی  138در نظر گرفته شده است که جهت ایجاد نظم در شمارهگذاری ،شمار ه  1به ناحیه مرکزی شهر بازار

شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی توسعۀ حمل و نقلمحور ) (TODبا تأکید بر ساختار کالن شهری (مورد :تبریز)
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اختصاص یافته است و شمارهگذاری بقیه نواحی به ترتیب در جهت عقربههای ساعت و در جهت دور شدن از ناحیه یک انجام
پذیرفته است .شهر تبریز دارای  18خط اتوبوس رانی میباشد که تعداد خطوط شهری  62و تعداد خطوط حومه  9خط میباشد
(معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز.)1388 ،
شکل هندسی خطوط اتوبوسرانی تبریز و نیز طول آنها بسیار متفاوت بوده ،از نظر الگوی هندسی نامنظم و توسعه یافته از مرکز شهر
است .طول کلی خطوط اتوبوسرانی تبریز و حومه حدود  1220کیلومتر و میانگین طول خطوط درون شهری  10/5کیلومتر و میانگین
طول خطوط حومه  45/3کیلومتر میباشد (مهندسین مشاور اندیشکار.)5 :1384 ،
اتوبوسرانی تبریز با عرض طول حداکثر پیاده روی  250متر برای رسیدن به ایستگاه اتوبوس در مسیرهای رفت و برگشت حدود 20
درصد از مساحت شهر را تحت پوشش مستقیم خود قرار داده است .با استخراج جمعیتهای مناطق ترافیکی موجود در حوزه نفوذ
مستقیم مشخص میشود که  44درصد از ساکنان تبریز تحت پوشش سیستم اتوبوسرانی و  56درصد خارج از سطح پوشش
اتوبوسرانی قرار میگیرند .بنابراین میتوان گفت  56درصد از جمعیت تبریز برای دسترسی به نزدیکترین ایستگاه ناچار به طی
ال با کمک یک وسیله نقلیه دیگر انجام میشود و به احتمال زیاد مسافران ناچار به طی
مساحتی بیش از  250متر بوده بوده که معمو ً
مسافتهای غیر متعارف جهت رسیدن به ایستگاه میباشند .در شهر تبریز با جمعیتی در حدود  1/7میلیون نفر روزانه  2/5میلیون سفر
درون شهری انجام میگیرد ،در حال حاضر  30درصد سفرها با اتوبوس و مینیبوس 30 ،درصد سفرها با تاکسی و مسافربرهای شخصی
و  40درصد آن توسط سایر وسایل نقلیه از جمله وسایل نقلیۀ شخصی انجام میگیرد .بر مبنای مطالعات و برآوردهای انجام شده توسط
مشاوران حمل و نقل در افق طرح قطار شهری تبریز و حومه ( 10سال بعد) ،جمعیت تبریز به  2/5میلیون نفر خاوهد رسید و روزانه 4
میلیون سفر در حوزۀ نفوذ شهر تبریز انجام خواهد گرفت .از اهداف شبکۀ خطوط قطار شهری تبریز و حومه که شامل چهار خط درون
شهری و یک خط حومۀ شهری است ،جابجایی حدود  25درصد کل سفرها به صورت حمل و نقل ریلی و  75درصد سایر وسایل حمل
و نقل در افق طرح میباشد (معاونت حمل و نقل شهرداری تبریز.)1399 ،
 -4یافتههای پژوهش
نمونۀ مورد مطالعه همانطور که ذکر گردید شامل  30متخصص بود .افراد شرکت کننده در مصاحبه شامل اساتید دانشگاه و کارشناسان
حوضۀ حمل و نقل در دانشگاه و سازمان حمل و نقل و ترافیک میشوند .در این راستا ،از این تعداد شرکتکننده در مصاحبه  16نفر
مرد و  9نفر زن میباشند.
جدول شمارۀ ( :)1افراد شرکتکننده در مصاحبه
شغل مصاحبهشونده

مأخذ :یافتههای پژوهش
تعداد
(نفر)

اساتید حاضر دانشگاه
اساتید بازنشستۀ
کارشناسان کاربری اراضی و فرم شهری
کارشناسان حمل و نقل

8
4
7
11

جنسیت
مرد
6
3
6
8

زن
2
1
1
3

میانگین سنی مصاحبه شوندگان 45 ،سال ،که کمسن ترین آنها  33و مسنترین آنها  62سال سن داشتند .همچنین در بین
مصاحبهشوندگان 17 ،نفر فوق لیسانس و  8نفر دارای مدرک دکترا بودند.
 .1 .4برآورد متغیرهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر توسعۀ حمل و نقلمحور
با توجه به تقسیمبندی مؤلفههای پژوهش به  6شاخۀ جزئیتر در بخش روششناسی ،این زیرمؤلفهها به پایۀ سیستم در مطالعات آیندهپژوهی حمل
و نقل محور تقسیم می شوند .اغلب این متغیرها همانطوری که عنوان شد ،بر اساس تکنیک پویش محیطی ،مصاحبه با متخصصان ،مطالعات
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کتابخانهای و پپمایشی ،گردآوری و با یکدیگر تلفیق شدهاند .در این ارتباط ،همانطور که ذکر گردید ،محققان اقدام به تدارک پرسشنامهای جهت
تعیین اوزان معیارها کردند و از  50نفر از کارشناسان متخصص مربوطه در دانشگاه و شهرداری تبریز ،نظرسنجی گردید .تعداد  56معیار در جدول
مربوط به توسعۀ حمل و نقل محور تبریز شناسایی شدند .سپس با قرار دادن این عوامل در یک ماتریس  53در  ،53تأثیر هرکدام از این عوامل بر
یکدیگر توسط وزندهی به عوامل (از صفر تا  )3مشخص شد (جدول شمارۀ )3
جدول شمارۀ ( :)3تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل توسعۀ هوشمند و توسعۀ میانافزا بر یکدیگر
آثار مستقیم

بر

نا

فرهنگی-اجتماعی

حمل و نقل

فضایی-کالبدی
م

ه

ر

ی

ز

ی

-

م

د

ی

ر

 -1پیاده همحوری
 -2معابر کم شیب
 -3سلسلهمراتب دسترسی
 -4فضاهای عمومی و باز و تفریحی
 -5اتصال مسیرها و نفوذپذیری
 -6اختالط کاربریها و مجتمعهای ایستگاهی
 -7کاربریهای ناسازگار
 -8تراکم ساختمانی
 -9طراحی بوممحور و انسانمدارانه اماکن
 -10وحدت فضایی و توازن کاربریها
 -11طراحی اتومبیلمحور فضا
 -12وجود شریانهای اصلی در مجاورت محدوده
 -13فضای پارکینگ
 -14تنوعگرایی مسکن
 -15زیرساختهای حمل و نقل
 -16تمایل به سرمایهگذاری
 -17حمل و نقل غیرموتوری
 -18طول و زمان سفر
 -19محدودیت پارک حاشیهای
 -20کیفیت سیستمهای حمل و نقل
 -21نوع و عملکرد کریدور و ایستگاه
 -22تکنولوژیهای روز دنیا
 -23کاهش یا افزایش ترافیک
 -24فرهنگ استفاده از وسائط نقلیۀ عمومی
 -25روابط اجتماعی در محالت ،مشارکت جوامع محلی
 -26تحرک مردم (ورزش ،پیادهروی)
 -27فستیوالها و برنامههای فرهنگی
 -28تراکم جمعیتی
 -29دسترسی آسان به مراکز
 -30توسعۀ اجتماعی مردم
 -31الگوهای سفر اجتماع
 -32دسترسی برابر تمامی اقشار محروم
 -33امنیت عمومی
 -34هماهنگی بین بخشی

ت

نام متغیر

ی

عوامل اصلی

()Direct Influence
میزان
رتبه اثرگذاری
اثرگذاری
193
22
111
53
199
17
169
36
194
21
239
4
148
43
186
28
209
11
207
12
213
8
193
23
100
56
175
33
137
39
188
27
207
13
151
17
172
35
199
18
212
9
205
14
196
19
244
2
149
47
185
29
193
24
113
52
148
44
185
30
185
31
196
20
165
38
159
40

آثار مستقیم
()Direct Dependance
رتبه اثرپذیری

میزان اثرپذیری

3
56
36
7
28
14
50
25
4
1
8
31
32
34
16
22
5
23
51
15
17
46
11
13
37
43
10
40
47
29
21
19
3
41

224
106
164
217
178
197
151
183
224
226
217
170
170
167
196
188
224
186
148
197
194
253
202
201
164
157
205
122
153
177
149
193
156
159

شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی توسعۀ حمل و نقلمحور ) (TODبا تأکید بر ساختار کالن شهری (مورد :تبریز)

زیستمحیطی

اقتصادی

36

 -35بازنگری و هماهنگی در طرحهای شهری

25

189

52

148

 -36همکاری بخش خصوصی و دولتی و مردم محلی

7

218

44

154

 -37بومیسازی رویکرد توسعۀ حمل و نقل محور
 -38مطالعات جامع حمل و نقل
 -39مدیریت تقاصای حمل و نقل
 -40سرمایهگذاری در بخش حمل و نقل عمومی
 -41افزایش ارزش زمین
 -42ارزش افزودۀ اقتصادی منطقه
 -43محیطهای جذاب و پررونق
 -44افزایش اشتغال و خدمات رسانی
 -45توسعۀ سیستمهای انبوه بر
 -46افزایش درآمد خانوار
 -47رقابتپذیری شهری و برندسازی
 -48هزینههای ترافیک
 -49هزینههای نگهداری زیرساختها
 -50هزینههای مصرف انرژی
 -51میزان آالیندهها
 -52افزایش فضاهای سبز و تفریحی
 -53زیباسازی محیط شهری
 -54خصوصیات آب و هوایی
 -55حمل و نقل سبز
 -56کاهش جزیرۀ حرارتی

16
1
10
26
3
41
42
6
49
5
45
37
34
55
50
54
32
48
51
15

204
260
307
189
242
154
151
228
126
229
145
169
175
103
116
110
185
129
114
205

42
2
47
9
18
24
26
12
45
20
54
33
30
39
35
27
49
38
55
21

159
226
153
207
194
186
181
202
154
191
122
153
173
161
167
180
152
164
118
189

مأخذ :نگارندگان

 .2 .4تحلیل سیستم و روابط متقابل عوامل
در ماتریس متقاطع ،جمع اعداد سطرهای هر متغیر نیز میزان اثرپذیری آن متغیر را از متغیرهای دیگر نشان میدهد .بر اساس نتایج تحلیلی
این ماتریس ،متغیر مطالعات جامع حمل و نقل  ،فرهنگ استفاده از وسائط نقلیۀ عمومی ،افزایش ارزش زمین  ،اختالط کاربریها و مجتمعهای
ایستگاهی  ،افزایش درآمد خانوار  ،افزایش اشتغال و خدمات رسانی  ،همکاری بخش خصوصی و دولتی و مردم محلی ،طراحی اتومبیلمحور فضا،
نوع و عملکرد کریدور و ایستگاه ،مدیریت تقاصای حمل و نقل ،طراحی بوممحور و انسانمدارانه اماکن ،وحدت فضایی و توازن کاربریها ،حمل و
نقل غیرموتوری ،تکنولوژیهای روز دنیا و کاهش جزیرۀ حرارتی دارای بیشترین تأثیرگذاری در سیستم هستند .به منظور تحلیل نتایج در نخستین
قدم با یک روش ساده می توان دریافت که تأثیر متغیرها با در نظر گرفتن تعداد گروههای ارتباطی در ماتریس تشکیل شده ،قابل سنجش است.
متغیری که بر تعداد محدودی از متغیرها اثر مستقیم دارد ،تأثیرگذازی اندکی نیز در کل سیستم دارد .به این ترتیب ،اثرپذیری مستقیم یک متغیر
را نیز می توان با درنظر گرفتن ستون مربوط در ماتریس بررسی کرد .بنابراین ،مجموع عددهای هر سطر نشاندهندۀ اثرگذاری متغیر مربوط و
مجموع هر ستون نمودار اثرپذیری آن متغیر است ،پس تمام متغیرها و محیط دربرگیرندۀ آنها را میتوان با نمایش آنها در یک نمودار مفهومی
با محور مختصات (اثرگذاری -تأثیرپذیری) نمایش داد.
جدول شمارۀ ( :) 4تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین عوامل مستقیم سیستم بر اساس ماتریس نتایج
تأثیرگذارتین عوامل مستقیم سیستم
مطالعات جامع حمل و نقل
فرهنگ استفاده از وسائط نقلیۀ عمومی
افزایش ارزش زمین
اختالط کاربریها و مجتمعهای ایستگاهی
افزایش درآمد خانوار

تأثیرپذیرترین عوامل مستقیم سیستم
وحدت فضایی و توازن کاربریها
مطالعات جامع حمل و نقل
امنیت عمومی
فرهنگ استفاده از وسائط نقلیۀ عمومی
افزایش ارزش زمین
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افزایش اشتغال و خدمات رسانی
همکاری بخش خصوصی و دولتی و مردم محلی
طراحی اتومبیلمحور فضا
نوع و عملکرد کریدور و ایستگاه
مدیریت تقاصای حمل و نقل
طراحی بوممحور و انسانمدارانه اماکن
وحدت فضایی و توازن کاربریها
حمل و نقل غیرموتوری
تکنولوژیهای روز دنیا
کاهش جزیرۀ حرارتی

طراحی بوممحور و انسانمدارانه اماکن
حمل و نقل غیرموتوری
مدیریت تقاصای حمل و نقل
فضاهای عمومی و باز و تفریحی
طراحی اتومبیلمحور فضا
سرمایهگذاری در بخش حمل و نقل عمومی
کاهش یا افزایش ترافیک
افزایش اشتغال و خدمات رسانی
فرهنگ استفاده از وسائط نقلیۀ عمومی
اختالط کاربریها و مجتمعهای ایستگاهی

منبع :محاسبات نگارندگان

متغیرهای بسیار تأثیرگذار و تأثیرپذیر مستقیم سیستم را می توان در جدول شمارۀ () مشاهده نمود ،که هرکدام از آنها تأثیرگذاری و
تأثیرپذیری بسیاری از دیگر متغیرهای سیستم دارند .در این راستا ،به راحتی میتوان نقش کلیدی متغیرها در هر طیفی از عوامل
گوناگون فضایی-کالبدی ،اقتصادی ،فرهنگی-اجتماعی ،مدیریتی ،حمل و نقلی و زیستمحیطی پی برد.
 .3 .4سطح تأثیرگذاری و تأثیرپذیری
همانطوری که در شکل شمارۀ ( )4مشخص است ،محققان تأثیرگذاری و تآثیرپذیری مستقیم هر شاخص را در یک طرح دوبعدی در دو نشان
میدهند.

شکل شمارۀ ( :)2چارت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری فازی در روش مستقیم (خروجی توسط نرم افزار )Crisp Micmac

 تحلیل کلی سیستمهر نقطۀ مشخصشده در شکل شمارۀ ( ،)2نشان دهندۀ یک متغیر است ،که به وسیلۀ یک جفت از ارزشهای قطعی و معین برای
زیرمعیار تأثیرگذار و تأثیرپذیر در مناطق گوناگون سیستم قرار میگیرد .تمامی عوامل دخیل در توسعۀ حمل و نقلمحور ،همچون
سیستمی با عناصر در هم تنیده ،و به صورت یک ساختار در نظر گرفته میشود ،و ارتباطات این عوامل باهم مورد سنجش قرار میگیرد
تا عوامل برتر که تأثیرگذاری بیشتری دارند استخراج شوند .اعداد متغیرها بر اساس جدول شمارۀ ( ،)2تنظیم شده است که به همراه
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عالمت اختصاری († )Varمشخص میشوند و گویای وضعیت هر متغیر با توجه عملکرد خود در کل سیستم است .پراکنش متغیرها،
روی پالن اثرگذاری-اثرپذیری نشاندهندۀ ویژگی کلی سیستم است و بر اساس شکل پراکندگی متغیرها روی پالن مشخص میشود
که سیستم پایدار است یا ناپایدار .سیستمهای ناپایدار ،با متغیرهایی که هم اثرگذارند و هم اثرپذیر ،تحوالت شدیدی در آینده خواهند
داشت و وضعیت کنونی آن ها پایدار نخواهد ماند .در این حالت ،پراکنش متغیرها لوزی شکل و از جنوب غربی به شمال شرقی نمودار
خواهد بود ،اما چناچه سیستم دارای تعداد زیادی عوامل اثرگذار و در سمت مقابل تعداد زیادی عوامل اثرپذیر باشد و پراکنش متغیرها
به شکل  Lاز سمت چپ نمودار ظاهر شود ،سیستم پایدار است و شرایط کنونی سیستم در آینده تغییر چندانی نخواهد کرد .بر اساس
چارت نتایج بدستآمده در پژوهش حاضر ،وضعیت متغیرهای موجود در سیستم توسعۀ حمل و نقل محور حدودی ناپایدار است و شرایط
کنونی حاکم بر این سیستم در آیندۀ نزدیک به شدت تغییر خواهد کرد و آن ،تأثیرات این متغیرها بر ایجاد کریدورهای  TODاست.
در این سیستم ،متغیرها تقریباً در حول محور قطری صفحه پراکنده هستند و متغیرها در اکثر مواقع حالت بینابینی از تأثیرگذاری و
تأثیرپذیری را نشان می دهند (که ارزیابی و شناسایی عوامل کلیدی را بسیار مشکل مینماید) .در سیستم ناپایدار ،متغیرهای تأثیرگذار،
دووجهی (ریسک و هدف) ،تنظیمی ،متغیرهای تأثیرپذیر و متغیرهای مستقل قابل شناسایی هستند.
در این مرحله به تفسیر نتایج بدستآمده از چارت پرداخته میشود.
در روش مستقیم ،محقق می تواند نتایج خروجی متغیرها را در سمت شمال غرب و جنوب شرق که به ترتیب در درجۀ ضعیف تا متوسط
از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هستند را مشاهده کند ،در حالی که متغیرهای قرار گرفته در شمال شرق به همراه متغیرهای قرار گرفته در
جنوب غرب سیستم  ،نشانگر درجه متوسط تا قوی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری در سیستم هستند .هر عدد نشانگر نقش یک متغیر است
که در این پژوهش تعداد آنها  53متغیر است .با توجه به مطالب مذکور ،در روش مستقیم با درجۀ تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بسیار زیاد
و با اختالف زیاد از سایر متغیرها در شکل شمارۀ ( )2مشخص است.
 .1 .2 .4متغیرهای تعیینکننده و تأثیرگذار :با توجه به شناسایی سیستم به عنوان سیستم پایدار ،وجود عوامل ناحیۀ شمال
غربی نمودار ،نشاندهندۀ توان تأثیرگذاری کالن آنها بر کل سیستم است .این متغیرها ،بیشترین تأثیرگذاری و کمترین تأثیرپذیری
در کل سیستم را دارا هستند ،بنابراین ،بیانگر کلیدیترین متغیرهای راهبردی در سیاستگزاری یخش حمل و نقل و کاربری اراضی
محدودههای شهری است .این شاخصها در جدول شمارۀ ( ،)5قابل مشاهده است .آینده و پایداری سیستم بیشتر به این متغیرها وابسته
بوده و به طور کلی از دایرۀ کنترل خارج هستند .همانطور که از نتایج پیداست ،این مؤلفهها زیر مجموعهای از عوامل کالبدی و کاربری
اراضی ،عوامل تکنولوژیکی در تغییر محیط ،حمل و نقل فعال یا همان دوچرخه سواری و پیادهروی و مشارکت است که بایستی در
سیاستگزاری توسعۀ حمل و نقل محور در انواع مناطق فرسوده و نو مورد توجه قرار بگیرد.
جدول شمارۀ ( :)5متغیرهای تعیینکننده و تأثیرگذار نمودار تأثیرات مستقیم
سلسلهمراتب دسترسی
تکنولوژیهای روز دنیا
تحرک مردم (ورزش ،پیادهروی)
بازنگری و هماهنگی در طرحهای شهری

متغیرهای تعیینکننده و تأثیرگذار سیستم
همکاری بخش خصوصی و دولتی و مردم محلی
بومیسازی رویکرد توسعۀ حمل و نقل محور
زیباسازی محیط شهری

منبع :مطالعات نگارندگان

 .2 .2 .4متغیرهای دو وجهی
این متغیرها دارای دو ویژگی مشترک اثرگذاری زیاد و اثرپذیری زیاد هستند و هر عملی روی آنها ،در متغیرهای دیگر نیز تغییر ایجاد
خواهد کرد .در ناحیۀ شمال شرقی نمودار قرار دارند که اسامی این شاخصها در جدول شمارۀ ( )6مشخص است .این عوامل بر عوامل
§- Variable
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دیگر هم تأثیر زیادی میگذارند و هم از آنها بسیار تأثیر میپذیرند .ماهیت آنها با عدم پایداری آمیخته است .زیر هرگونه تغییر بر روی
آنها واکنش و تغییر بر سایر متغیرها به دنبال دارد .این متغیرها ،خصوصا در باالی خط قطری فرضی ،از ظرفیت بسیاری جهت تبدیل
شدن به بازیگران کلیدی سیستم برخوردارند.
جدول شمارۀ ( :)6متغیرهای دو وجهی سیستم
پیاده همحوری
اتصال مسیرها و نفوذپذیری
اختالط کاربریها و مجتمعهای ایستگاهی
تراکم ساختمانی
طراحی بوممحور و انسانمدارانه اماکن
وحدت فضایی و توازن کاربریها
طراحی اتومبیلمحور فضا
وجود شریانهای اصلی در مجاورت محدوده
تمایل به سرمایهگذاری
حمل و نقل غیرموتوری
کیفیت سیستمهای حمل و نقل
نوع و عملکرد کریدور و ایستگاه

متغیرهای دو وجهی سیستم
فرهنگ استفاده از وسائط نقلیۀ عمومی
فستیوالها و برنامههای فرهنگی
توسعۀ اجتماعی مردم
الگوهای سفر اجتماع
دسترسی برابر تمامی اقشار محروم
مطالعات جامع حمل و نقل
مدیریت تقاصای حمل و نقل
سرمایهگذاری در بخش حمل و نقل عمومی
افزایش ارزش زمین
افزایش اشتغال و خدمات رسانی
افزایش درآمد خانوار
کاهش جزیرۀ حرارتی

منبع :مطالعات نگارندگان

 .3 .2 .4متغیرهای تأثیرپذیر یا نتیجۀ سیستم
این متغیرها در ناحیۀ جنوب شرق مشخص هستند و میتوان آنها را متغیرهای نتیجه نیز نامید .این متغیرها از اثرپذیری بسیار زیاد از
سیستم و اثرگذاری بسیار کم در سیستم برخوردارند .این عوامل بی آنکه بر سایر عوامل حوزه تأثیر زیادی داشته باشند ،به مقدار زیادی
از آنها متأثر میشوند .جدول شمارۀ ( ،)7متغیرهای تأثیرپذیر سیستم را نشان میدهد .این متغیرها در قسمت جنوب شرقی نمودار قرار
دارند .معمواً به عنوان خروجی سیستم در نظر گرفته می شوند و جزء اهداف سیستم به شمار می آیند.
جدول شمارۀ ( :)7متغیرهای تأثیرپذیر سیستم
فضاهای عمومی و باز و تفریحی
فضای پارکینگ
تنوعگرایی مسکن
طول و زمان سفر
ارزش افزودۀ اقتصادی منطقه

متغیرهای تأثیرپذیر سیستم
محیطهای جذاب و پررونق
هزینههای نگهداری زیرساختها
میزان آالیندهها
افزایش فضاهای سبز و تفریحی

منبع :مطالعات نگارندگان

.4 .2 .4متغیرهای مستقل
این متغیرها دارای اثرگذاری و اثرپذیری کمی هستند و در ناحیۀ جنوب غربی شکل ( )9-4قرار گرفتهاند .در واقع ،عوامل مستقل نه بر
سایر عوامل تأثیر زیادی میگذارند و نه از آنها تأثیر زیاد میپذیرند .در این رابطه ،نتایج بدستآمده از متغیرهای مستقل را میتوان در
جدول شمارۀ ( )8مشاهده کرد.

شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی توسعۀ حمل و نقلمحور ) (TODبا تأکید بر ساختار کالن شهری (مورد :تبریز)

40

جدول شمارۀ ( :)8متغیرهای مستقل سیستم
کاربریهای ناسازگار
محدودیت پارک حاشیهای
روابط اجتماعی در محالت ،مشارکت جوامع محلی
تراکم جمعیتی
دسترسی آسان به مراکز
امنیت عمومی

متغیرهای مستقل سیستم
هماهنگی بین بخشی
رقابتپذیری شهری و برندسازی
هزینههای ترافیک
هزینههای مصرف انرژی
خصوصیات آب و هوایی
حمل و نقل سبز

منبع :مطالعات نگارندگان

 .3 .4روابط عوامل توسعۀ هوشمند شهری و توسعۀ میانافزا
پس از مشخص کردن وضعیت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هریک از عوامل مؤثر در توسعۀ  TODشهر تبریز ،روابط این عوامل در
نرم افزار میک مک مورد بررسی قرار گرفت که روابط تأثیرات عوامل به صورت مستقیم در نمودار زیر نشان داده شده است .چگونگی
روابط مؤلفهها از سطح بسیار ضعیف تا بسیار قوی در نمودارهای زیر نشان داده شده است.

شکل ( :)3نمودار تآثیرات مستقیم سیستم

 .4.4تحلیل نتایج
در پژوهش حاضر ،تعداد  15متغیر کلیدی تأثیرگذار و تأثیرپذیر به عنوان عوامل کلیدی سیستم در رابطه با استقرار توسعۀ حمل و نقل
محور در شهر تبریز با در نظرگیری ساختار کالن شهر تبریز انتخاب شدند .نتایج بدستآمده  ،نشان از اهمیت عوامل عدیده و گوناگون
در توسعۀ حمل و نقل محور ( )TODتبریز با توجه به ساختار کالن شهری است .بر این اساس ،عوامل کلیدی تأثیرگذار و تأثیرپذیر
نشان از تأیید چنین عاملی دارد .بیشترین تعداد متغیر تأثیرگذار و تأثیرپذیر در پژوهش حاضر را میتوان در مؤلفههای مربوط به عوامل
فضایی-کالبدی جستجو نمود .عوامل کالبدی فضایی با دارا بودن تعداد  4مؤلفۀ تأثیرگذار در این تقسیمبندی ،بیشترین مؤلفۀ تأثیرگذار
را دارا هستند .این عوامل از اهمیت تغییرات در کاربری زمین ،ایجاد مجتمعهای ایستگاهی ،طراحی بوممحور ،استقرار کاربریهای
سازگار و تغییر نگرش از طراحی خیابانهای اتومبیلمحور به پیاده محور در راستای حرکت کالنشهر تبریز در راستای اهداف توسعۀ
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حمل و نقل محور حکایت دارند .عالوه بر مورد مذکور ،عوامل اقتصادی نیز با تعداد  4گزینۀ انتخابی دارای بیشترین تعداد متغیر در
عوامل کلیدی پس از عوامل کالبدی-فضایی هستند .بر این اساس ،استقرار سیستم توسعۀ  TODدر سطح شهر تبریز ،عالوه بر
افزایش تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی و مدرنسازی آنها ،باعث افزایش قیمت زمین و با ارزشتر شدن مناطق اطراف کریدورهای
حمل و نقل میشود و موجب افزایش اشتغال شهروندان و خدماترسانی مناسبتر به آنها میشود که این نیز به نوبۀ خود به افزایش
درآمد خانوارها منجر میشود .عالوه بر این ،صرفهجوییهای ناشی از تجمیع خدمات و عدم نیاز ساکنان به سفرهای با مسافت باال،
باعث پایین آمدن تعداد سفرهای غیر ضروری ،پسانداز هزینۀ مصرفی حمل و نقل برای خانوار میشود .در رابطه با عوامل حمل و نقل
همچون عوامل برنامهریزی و مدیریتی ،تعداد  3متغیر کلیدی برای هریک از عوامل برشمردهشده ،شناسایی گردید .بر این اساس در
زمینۀ عوامل مربوط به حمل و نقل ،افزایش تنوع پذیری در نوع و عملکرد ایستگاه و استفادۀ فضایی چندکارکردی در کریدورها و
ایستگاهها باعث افزایش جذابیت مراکز ایستگاهی در نقاط مختلف شهر میشود .همچنین استفاده از تکنولوژیهای نوین ،چه در بحث
جایگزینی ناوگان مدرنتر و چه استفاده از اپلیکیشنهای مربوط به اطالعات حمل و نقل و ایجاد سیستمهای هوش مصنوعی در این
مکان ها ،بر رونق و کارایی کریدورهای ایستگاهی ،خواهد افزود .عوامل مدیریتی و برنامهریزی به عنوان یکی از مهمترین عوامل
انتخابی در این فرآیند ،به عنوان مهمترین متغیر تأثیرگذار پژوهش (اهمیت مطالعات جامع حمل و نقل در راستای برنامهریزی راهبردی
سیستم حمل و نقل محور در شهر تبریز) ،انتخاب شد .مرور فعالیتهای انجام شده به وسیلۀ سازمانهای شهری و مخصوصاً شهرداری،
حاکی از اعالم اولویتهای پژوهشی این سازمان در راس تای انجام این مطالعات دارد ،که این عمل با وجود مفید بودن ،به شدت ناکافی
است و در این راستا ،نیاز است تا کارگروههای تخصصی مطالعات ترافیک در کنار کارشناسان و متخصصان برنامهریزی شهری با
همکاری های بین سازمانی و بخشی ،به ایجاد چنین طرحی با درجۀ کیفیت و کاربرد باال تشکیل شوند که این نوع برنامهریزی هم به
نوعی بر همکاری بین بخشی و همچنین بین سازمانها با مردم در کنار مدیریت تقاضای حمل و نقل تأثیر میگذارد و هم از آنان تأثیر
میپذیرد .مقبولیت فرهنگ استفاده از وسائط نقلیۀ عمومی ،عامل کلیدی دیگری است که در زمرۀ عوامل فرهنگی-اجتماعی قرار
میگیرد ،که ایجاد جذابیت و اجرای سیاست های جذب جمعیت به این کریدورها ،از عوامل مؤثر در ایجاد چنین نتیجهای است .در
نهایت ،لزوم کاهش جزیرۀ حرارتی و پاکسازی آب و هوا در شهر تبریز (به عنوان یکی از آلودهترین شهرهای صنعتی ایران) ،جز
موضوعات زیستمحیطی به حساب میآید ،که تأثیر این عامل را در اجرای سیاستهای توسعۀ حمل و نقل محور به تصویر میکشد.
در رابطه با تأثیرپذیرترین نیز ،عوامل کالبدی-فضایی با  6عامل ،تأثیرپذیرترین متغیر اصلی پژوهش به حساب میرود .بر این اساس،
توسعۀ حمل و نقل محور ،به طور نسبتاً وسیعی بر پیادهمحوری در اطراف کریدورهای ایستگاهی میافزاید .همچنین این نوع طراحی
که بر ایجاد فضاهای باز و عمومی تأکید دارد ،در ایجاد فضاهای باز و عمومی و تفریحی کمک شایانی میکند که این نوع عوامل در
کنار ایجاد مجتمعهای ایستگاهی ،طراحی انسانمحور (نه اتومبیلمحور) فضای شهری و وحدت فضایی کاربریهای شهری ،باعث
هارمونی فوقالعاده با عوامل یادشده میشود .عوامل حمل و نقل نیز با  3گزینه بعد از متغیر کالبدی-فضایی ،بیشترین تأثیرپذیری را از
توسعۀ  TODبر خورد میپذیرند .این نوع توسعه ،از طریق شناسایی تشویق پیادهروی و طراحی فضا بر اساس چنین هدفی ،در کنار
کاهش ترافیک در نتیجۀ افزایش کارایی سیستمهای حمل و نقل عمومی و حذف سفرهای غیرضروری با خودرو ،افزایش فستیوالها و
برنامههای فرهنگی و همچنین کاهش نرخ جرمخیزی ،خروجی بسیار مهمی از عوامل اجتماعی-فرهنگی بدست میدهد.تنها عامل
تأثیرپذیر متغیر حمل و نقل ،همانند عوامل تأثیرگذار ،مؤلفۀ مطالعات جامع حمل و نقل است که با توجه به شرایط دیگر متغیرها ،جزء
تأثیرپذیرترین عوامل سیستم شناسایی گردید .تحوالت توسعۀ حمل و نقل محور در بخش اقتصادی نیز باعث افزایش سرمایهگذاری
در ناوگان حمل و نقل عمومی و ترویج این سیستم و در کنار چنین خروجی ،اشتغالزایی را به عنوان یکی از اهداف خود برمیگزیند.
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عوامل زیستمحیطی با وجود قرار نگرفتن در زمرۀ  15متغیر بسیار تأثیرپذیر سیستم ،دارای اهمیتهای فراوانی از قبیل کاهش آلودگی
زیست محیطی ،افزایش فضاهای باز و سبز و  ...در نتیجۀ استقرار توسعۀ حمل و نقل محور است.
 .5نتیجهگیری
پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل کلیدی تأثیرگذار و تأثیرپذیر توسعۀ حمل و نقل محور ( )TODدر شهر تبریز با مالحضۀ
ساختار و فرم کلی این شهر انجام شد .در این راستا ،با توجه به خالء ادبیات نظری این حوزه ،از عوامل و متغیرهای مستخرج از
مصاحبههای عمیق در قالب روش گرندد تئوری استفاده شد و عوامل بدستآمده پس از تدقیق و مشورت با کارشناسان در قالب 56
زیرعامل (فضایی-کالبدی ،اقتصادی ،فرهنگی-اجتماعی ،حمل و نقل ،مدیریتی و برنامهریزی و نهایتاً عوامل زیستمحیطی) گروهبندی
شد و تعداد  30کارشناس این مؤلفهها را در قالب معادالت ساختاری و روش میکمک (تحلیل اثرات متقابل) وزندهی کردند .بر اساس
تعداد عوامل ،ابعاد ماتریس  56*56تشکیل شد که بر این اساس پس از گرفتن خروجیهای مورد نظر اعم از آمار رتبهبندی متغیرها و
نمودار پراکندگی متغیرها میتوان وضعیت کلی سیستم را تفسیر نمود .وضعیت صفحۀ پراکندگی متغیرهای مؤثر در تحقیق در کالنشهر
تبریز میتوان درک کرد ،وضعیت ناپایدار سیستم و احتمال تغییرات سریع و شدید سیستم در آینده است .به غیر از چند عامل محدود
که نشان از اثرگذاری باال در سیستم هستند ،مابقی متغیرها از وضعیت تقریباً مشابهی نسبت به همدیگر برخوردارند .بنابراین ،پنج دسته
(عوامل تأثیرگذار ،دووجهی ،تأثیرپذیر ،مستقل و متغیرهای ریسک) قابل شناسایی هستند .در نهایت از میان  56عامل یاد شده15 ،
عامل بسیار تأثیرگذار (مطالعات جامع حمل و نقل ،فرهنگ استفاده از وسائط نقلیۀ عمومی ،افزایش ارزش زمین  ،اختالط کاربریها و
مجتمعهای ایستگاهی ،افزایش درآمد خانوار ،افزایش اشتغال و خدمات رسانی ،همکاری بخش خصوصی و دولتی و مردم محلی ،طراحی
اتومبیلمحور فضا ،نوع و عملکرد کریدور و ایستگاه ،مدیریت تقاصای حمل و نقل ،طراحی بوممحور و انسانمدارانه اماکن ،وحدت
فضایی و توازن کاربریها ،حمل و نقل غیرموتوری و تکنولوژیهای روز دنیا و کاهش جزیرۀ حرارتی) و  10عنصر بسیار تأثیرپذیر
(وحدت فضایی و توازن کاربریها ،مطالعات جامع حمل و نقل ،امنیت عمومی ،فرهنگ استفاده از وسائط نقلیۀ عمومی ،افزایش ارزش
زمین ،طراحی بوممحور و انسانمدارانه اماکن ،حمل و نقل غیرموتوری ،مدیریت تقاصای حمل و نقل ،فضاهای عمومی و باز و تفریحی،
طراحی اتومبیلمحور فضا ،سرمایهگذاری در بخش حمل و نقل عمومی ،کاهش یا افزایش ترافیک ،افزایش اشتغال و خدمات رسانی،
فرهنگ استفاده از وسائط نقلیۀ عمومی ،اختالط کاربریها و مجتمعهای ایستگاهی) که بیشترین نقش را در آیندۀ توسعۀ  TODدر
شهر تبریز دارند ،انتخاب شدند.
بخش قابل توجهی از عوامل توسعۀ  TODدر شهر تبریز در بین عوامل دووجهی قرار دارند .عوامل مستقل به خودی خود ،تأثیر
آنچنانی در سیستم ندارند و حتی در صورت نرمال بودن توزیع عوامل کلیدی اثرگذار ،مطلوب نیز میباشند .بر اساس نتایج بدستآمده،
در کنار عوامل تأثیرگذار و دووجهی ،میتوان یکی دیگر از مهمترین متغیرهای "نوع و عملکرد کریدور و ایستگاه ،افزایش اشتغال و
خدمات رسانی و توسعۀ اجتماعی مردم" شهر تبریز را مدیریت عوامل موجود در موقعیت ریسک دانست.
با توجه به نتایج بدستآمده ،پیشنهادات تحقیق حاضر عبارتند از:
-

استفاده از اصول نوشهرگرایی در طراحی محالت جدید ،یا در ساماندهی محالت میانی و فرسوده

-

جراحی کالبدی بافت شهری در راستای افزایش رغبت به حمل و نقل فعال (پیادهروی و دوچرخه)

-

تأسیس مراکز کرایۀ دوچرخه در دوبافت میانی و مدرن شهر جهت تشویق مردم به استفاده از حمل و نقل فعال
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-

توجه کافی به توسعۀ فضاهای سبز و باز در جهت جذابیت بیشتر توسعۀ حمل و نقل محور در تبریز

-

ایجاد توازن در سرانۀ کاربریهای شهری (خصوصاً فضای سبز و ورزشی) در محالت مدرن و حاشیهای جهت جلوگیری از
سفرهای غیرضرور

-

جذاب ساختن مسیرهای پیاده جهت ترغیب شهروندان برای پیادهروی

-

ایجاد میدانهای بزرگ پیادهروی جهت افزایش کنشهای اجتماعی

-

استقرار مبلمان جاذب جمعیت جهت استفاده در فضاهای باز و کنار مجتمعهای ایستگاهی

-

ساماندهی ،استقرار جمعیت و فعالیتها ،اصالح و بهبود ساختار فضایی محدودۀ اطراف ایستگاههای حمل و نقل عمومی

-

تأمین حداکثر مشارکت شهروندان جهت تحقق اهداف تلفیق حمل و نقل ریلی و کاربری زمین از طریق حکمروایی اجتماعات
محلی.

-

توقف نابسامانی در نحوۀ استفاده از زمین به واسطۀ استقرار بیرویۀ کاربریهای تجاری ،اداری به منظور افزایش سطح
آسایش و ایمنی در محیطهای مسکونی.

-

تجمیع و توسعۀ کاربریهای سازگار در سطح محالت در جهت نوشهرسازی و حذف و انتقال کاربریهای مزاحم به خارج
محدوده.

-

فشرده سازی محدودههای مدرن شهری به منظور تحقق توسعۀ فشرده

-

افزایش نفوذپذیری محالت میانی و فرسوده از طریق جراحیهای کالبدی و توسعۀ فضاهای سبز ،باز و تفریحی

-

ایجاد مجتمعهای ایستگاهی چند منظوره به منظور افزایش فرصتهای اشتغال در حوزۀ بالفصل ایستگاههای مترو
جدیدالتأسیس و یا در حال تأسیس و مطالعه که عمدۀ رویکرد آنها استفادۀ بهینه از زمین ،کاهش زمان سفر و افزایش
ظرفیتهای شغلی است.

-

توسعۀ شبکۀ مترو و یا تراموای شهری در جهت جلوگیری از استفادۀ افراد از اتومبیل شخصی

-

پیشبینی امکانات اقامتی به شکل هتل آپارتمان در مجتمعهای شهری نزدیک مترو برای اسکان گروههایی که به
مناسبتهای کاری به تبریز مراجعه میکنند و همچنین ایجاد فضاهای گردهمایی و تشکیل جلسات و تاالرهای پذیرایی

-

استفاده از تجارب بینالمللی شهرهای هماندام و همخصیصه با تبریز در جهت طراحی بهینۀ طرح توسعۀ حمل و نقلمحور
تبریز

-

تشویق استفادۀ مردم برای بکارگیری حمل و نقل پاک نظیر دوچرخه در محدودههای شهری و ایجاد محورهای جدید برای
تردد آنها

-

استفاده از نوینترین تجهیزات حمل و نقل عمومی و استفاده از سوختهای پاک

-

میکس زونینگ جهت افزایش ارزش زمین و بهبود وضع خانوارها
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Increasing population and car growth, rapid and industrial development of big cities,
formation of new and suburban cities around big cities due to not following a suitable
model and standard of urban, and regional development, has added to the problems and
complexities of life in these cities . And the combination of these factors has drawn the
attention of urban thinkers to the presentation of a new idea of development based on
transportation-oriented development, the basic principles of which have been based on the
development of public transportation and the mixing of uses. In this regard, the purpose of
this study is to identify the key variables of transportation-based development of the extract
derived from the foundation data method, based on which to identify the most effective
and influential variables involved in this development. Accordingly, 10 key influential
factors include comprehensive transportation studies, culture of using public transport,
increasing land value, mixing land uses and stations, increasing household income,
increasing employment and services, private sector cooperation, and Government and local
people, space-driven car design, type and function of corridors and stations, transportation
demand management 15 very influential key elements including spatial unity and balance
of uses, comprehensive transportation studies, public safety, culture of using public
transport, increasing the value of land, eco-based and humane design of places, nonmotorized transportation, Transportation demand management, public and open spaces and
recreation that have the most role in the future of TOD development in the city of Tabriz
were selected.
Keywords: Transport-oriented development, urban structure, urban development, grounded theory, Tabriz .

