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سخن آغازین
امروزه به دنبال گسترده شدن عرصه دانش، در بسیاری از کشورها روش هایي نو و تعاملي برای سهیم شدن 
اطالعات، تغییرشیوه ها و ابزارهای یادگیری و اطالع رسانی بکارگرفته می شود. در ایران نیز فعالیت هایی 
کمبودهاي  همچنان  آنها،   موفق  و  ارزشمند  اثربخشی های  باوجود  لیکن  می رسد  به انجام  این دست  از 
بیشماری براي بهره گیري از ظرفیت های علمی و حرفه ای نهادهای تخصصی وجود دارد. این درحالی 
است که در سال های اخیر با بهره گیری از دانش و تجربه های جهانی و تجربه های داخلی دگرگونی و تغییر 
رویکردهایی در ادبیات توسعه شهری در ایران را سبب شده است. اگرچه این تغییر و دگرگونی کمابیش 
در برخی الزامات قانونی و سیاست های ملی و محلی نیز وارد شده ولی ابهام ها و ناآگاهی های بسیاری 
درباره نحوه اجرای آن در فضای حرفه ای مشهود است. همچنین،  نبود مستندات کافی از تجربه های انجام 
شده و دستورالعمل های روشن و شفاف برای متخصصان از بخش دیگری از کمبودها در این راستا است. 
مهندسین مشاور شاران تالش می نماید تا با بهره گیری از سازوکارهای مدیریت دانش در فرآیند تهیه 
پروژه ها و به اشتراک گذاری نتایج حاصله در راستای رفع این کمبودها گام هایی بردارد. کتابچه پیش رو 
بخشی از اندوخته های دانشی این مشاور است که به دنبال دو تجربه حرفه ای ارزشمند حاصل  شده است. 
نخست: عضویت در کمیته منتخب تدوین سند »راهنمای ملی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی« در 
دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی در سال 1398، دوم: تهیه طرح های راهبردی اراضی راه آهن 
در چهارشهر کشور. کتابچه »مباني نظري و اصول کلي توسعه مبتني بر حمل ونقل همگاني« با هدف به 

اشتراک گذاری دانش با سایر متخصصان و دانشجویان گرامی تهیه و تقدیم شده است.  
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)TOD( »مباني نظري و اصول کلي »توسعه مبتني بر حمل ونقل همگاني

در برنامه ریزی شهری »توسعه مبتنی بر حمل  ونقل همگانی«  بر نوعی از توسعه داللت دارد که در 
امکان حداکثری تحرک پذیری  ایستگاه حمل ونقل همگانی،  تا  پیاده روی  قابل  فاصله حداقلی  یک 
شهروندان در دسترسی ایشان به انواع فضاهای شهری و مکان های مسکونی، فعالیت و اوقات فراغت 
)مقیاس(  از چهار سطح  رویکرد »توسعه حمل ونقل همگاني«1  بر  فراهم سازد. سیاست  مبتني  را 
تشکیل شده است و زماني جایگاه واقعي خود را در ارتقاء کیفي نظام توسعه ایفا مي کند که هر چهار 
سطح به عنوان اجزاي یک سیستم از پیوند منطقي برخوردار بوده و مکمل یکدیگر عمل کنند. این 

چهار سطح عبارتند از:
 منطقه/ شهر؛ 2

 کریدور؛ 3
 پهنه  ایستگاهي؛ 4

 قطعه زمین یا بلوک شهري5
هر چند هر یک از سطوح چهارگانه، برنامه توسعه مستقل و منحصر به خود را مي بایست داشته 
باشند، اما در عین حال سیاست »توسعه مبتني بر حمل ونقل همگاني« زماني توانمند و سودمند 
برنامه کریدور کلید  این میان  با یکدیگر تدوین گردند. در  برنامه سطوح در پیوند  بود که  خواهد 
ارتباطي میان دو سطح »منطقه/ شهر« و »پهنه ایستگاهي« است به این معنا که کریدور به همان 
میزان که در تدوین برنامه »پهنه ایستگاهي« مؤثر است به همان اندازه در تدوین برنامه  منطقه/ 
شهر نیز مي بایست ایفاي نقش کند. شیره جان این نظام بر سه گانه »پیاده - دوچرخه - حمل ونقل 
»پهنه هاي  ایجاد  بر  دال  همگاني«  حمل ونقل  بر  مبتني  »توسعه  اصول  تا  است  استوار  همگاني« 
ایستگاهي« پپاده مدار، ایمن، سرزنده، عاري از هرگونه آالیندگي و ... را محقق و از طریق »پهنه هاي 

ایستگاهي« به کریدور ها و از طریق کریدورها به منطقه/ شهر و کل سیستم تسري یابد. 

1 TOD
2  Region/ City
3  Corridor
4  Station Area
5  Parcel

تعریف سطوح

منطقه / شهر

منطقه/ شهر بر محدوده اي جغرافیایي داللت دارد 
که کانون های واقع در آن با مرکزیت و از طریق 
یا  بوده  همبستگي  آنها  میان  اصلي  کانون  یک 
براساس برنامه ضرورت یابد، شکل گیري یا ارتقاء 
میان  بالفعل(  یا  و  )بالقوه  ارتباطي  کریدورهاي 
تواتر  زماني ضروري می نماید که شدت  کانون ها 
سفر )با هر انگیزه اي( میان آنها مؤید سودمندي 
در  همگاني  حمل ونقل  سیستم  از  بهره گیري 
حفاظت  نظیر  عمومي  منافع  تضمین  جهت 
مختلف  اقشار  وضعیت  بهبود  محیط زیست،  از 
)همچون  یکسان  فرصت هاي  از  بهره مندي  در 
دسترسي به مراکز کار و فعالیت، خدمات پایه و 
باشد؛  تمرکز  از  ناشي  اقتصادي  و صرفه هاي   ،)...
تعدادي  واجد  شهر  منطقه/  هر  ترتیب  بدین 

کریدور مي باشد. ن مشاور شاران
مهندسی

ن مشاور شاران
مهندسی
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هر منطقه / شهر متناسب با تعدد، موقعیت، کارکرد و اندازه کانون هاي موجود و یا کانون هاي واجد شرایطي که بر اساس 
برنامه دربرخواهد گرفت انواع کریدورهاي ارتباطي را به وجود آورده یا ایجاب مي نماید. این کریدورها با مرکزیت یک مبدا 
به مقاصد مختلف منتهي مي شوند و در اکثر اوقات در مسیر خود تعدادي کانون را دربر مي گیرند و بدین ترتیب شبکه اي 
همپیوند از کانون ها را شکل مي دهند. کریدورها بر اساس میزان نزدیکي و یا دوري فاصله از یکدیگر به صورت تک »پهنه 

ایستگاهي رشته ای«1 و یا »پهنه ایستگاهي« بارز مي گردند.

1 Series of «Station areas»

کریدور

پهنه ایستگاهي با مرکزیت ایستگاه1 اراضي محیط بر آن را با شعاع 
880 متر )با وسعت حدود 200 هکتار یا 500 اکر( شامل مي گردد. 
و  ایستگاه  به  پیاده  دسترسي  سهولت  سبب  به  ایستگاهي  پهنه 
برخورداري از دسترسي به حمل و نقل همگاني نسبت به پسکرانه 
از مزیت بیشتری برای تحقق بخشیدن به سیاست »توسعه  خود 

مبتني بر حمل ونقل همگاني« برخوردار است.

پهنه ایستگاهی

قطعه و بلوک واقع در هر »پهنه ایستگاهي« آخرین 
بر  مبتنی  »توسعه  برنامه ریزي  نظام  اجزاي  از  جزء 
مناسب  طراحي  و  می باشد  همگانی«  حمل و نقل 
خیابان ها، فضاهاي عمومي و بناهاي واقع در آنها کلید 
کارایي، رونق و موفقیت این سیستم است؛ به عبارت 
ایستگاهی«  »پهنه  در  واقع  بلوک  یا  و  قطعه  دیگر 
آرمان هاي  تحقق  محل  مطلوب،  مکاني  ظرفیت  با 
و  همگانی«  حمل و نقل  بر  مبتنی  »توسعه  سیاست 
پهنه اي  تولید  در  پایدار  توسعه  اهداف  به  دستیابي 
و  کار  براي سکونت،  مطبوع  سرزنده،  ایمن،  جذاب، 

فعالیت و گذران اوقات فراغت مي باشد.

قطعه یا بلوک

1 موقعیت هاي منتخب بر روي کریدورها در ایجاد پیوند میان کانون ها است.

ن مشاور شاران
مهندسی

ن مشاور شاران
مهندسی
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اهداف و راهکارهای 
کلیدی در تحقق سیاست 

»توسعه مبتنی بر 
حمل ونقل همگانی« با 
اتکا بر نقش هریک از 

اجزای سیستم در سطوح 
مختلف

جدول 1- اهداف و راهکارهاي کلیدي در تحقق  سیاست »توسعه  مبتني بر حمل ونقل همگاني« با اتکا بر نقش هر یک از اجزاي سیستم در سطوح مختلف 

اجزاي نظامنظام

راهکارهاي کلیدي در تحقق اهدافمشخصهسطحاهداف توسعه

محيطي:
با کاهش احداث شبکه  از تخریب محیط زیست   جلوگیري 

جاده اي  و تحدید بهره برداري از خودروي شخصي  
مصرف  کاهش  با  گلخانه اي  گازهاي  انتشار  از  پیشگیري   

سوخت هاي فسیلي ناشي از استفاده از خودروي شخصي
اجتماعي:

 تأمین سالمت )جسمي و روحي( شهروندان با زیست پذیر 
کردن محیط شهري و فراشهري

 ایمن سازي سفر - با کاهش حوادث
و  رانندگي  اضطراب  کاهش  با   - آسایش  و  آرامش  تأمین   

طول مدت سفر
براي   - برابر  فرصت هاي  ایجاد  با  اجتماعي  عدالت  تحقق   
کانون هاي  به  از/  فرودست(  اقشار  براي  )به ویژه  دسترسي 
سکونتي، خدمات )پایه و رفاهي(، کار و فعالیت، اوقات فراغت

 رونق بخشیدن به مراودات اجتماعي با افزایش تحرک پذیري 
شهروندان مبتني بر شناخت الگوهاي سفر

اقتصادي:
 بهره گیري از صرفه هاي ناشي تمرکز جهت کاهش  هزینه هاي 

احداث و تأمین زیرساخت ها
 تأمین منابع مالي پایدار  در ایجاد و بهره برداري از حمل و 
نقل همگاني با تدوین برنامه ها و طرح هاي سودمند )به کارگیري 

پتانسیل هاي بالقوه و بالفعل( از سوي نهادهاي متولي
و سودمند کردن سرمایه گذاري بخش هاي دولتي،   هدایت 
عمومي و خصوصي و شهروندان در چارچوب وظایف و اختیارات 
با مشارکت در توسعه مبتني برحمل و نقل همگاني   هر یک 

جهت تقویت، رونق و پویایي  مراودات اقتصادي و بازار
 کاهش هزینه سفر در سبد هزینه هاي خانوارها

بر  مبتني  توسعه  سطوح  یکپارچه  توسعه  به  دستیابي   
برنامه،  تدوین  میان  پیوستگي  ایجاد   و  همگاني  حمل ونقل 

طرح ریزي و برنامه ریزي اجرا 

منطقه

پهنه اي متشکل از اجزاي 
همبسته و مرتبط به یکدیگر 
)شامل: کانون هاي سکونت، 

کار و فعالیت، اوقات فراغت با 
مرکزیت یک کانون اصلي و 

کریدورها(

 بررسي اسناد مرتبط با توسعه فضایي و حمل  و نقل همگاني مبتني بر:
- تشخیص کانون هاي همبسته و ویژگي هاي آنها

- نوع و شدت تواتر ارتباط میان کانون  ها
- تشخیص کریدورهاي ارتباطي مورد نیاز در برقراري پیوند میان کانون ها

 تدوین، تكميل، اصالح و ارتقاء برنامه هاي مندرج در اسناد مرتبط جهت:   
- توسعه یکپارچه و همپیوند کانون هاي همبسته )موجود یا در برنامه( و ارتباط مؤثر و کارآمد میان  آنها در راستاي دستیابي به نقش و کارکرد متصور براي هر کانون

کریدور
راستاي استقرار کانون هاي 

همبسته )عناصر شکل دهنده 
عبارتند از کریدورها و 

ایستگاه(

 بررسي اسناد مرتبط با شبكه هاي حمل ونقل )موجود و در برنامه( به منظور: 
- تشخیص میزان همخواني سیسم حمل و نقل همگاني )شبکه و مدهاي حمل و نقلي موحود و در برنامه( با مالحظات محیطي )طبیعي و مصنوع(، نیازهاي توسعه به لحاظ اجتماعي و اقتصادي 

)انگیزه و تواتر سفر و ... میان کانون ها(
- تدوین، تکمیل، اصالح و ارتقاء برنامه هاي مندرج در اسناد مرتبط در راستاي:

- ملحوظ داشتن مالحظات و ارزیابي هاي زیست محیطي، اجتماعي و اقتصادي در گزینش مسیر شبکه ، مدهاي حمل و نقل و موقعیت استقرار ایستگاه ها در هر کریدورها
- دستیابي به یک شبکه کارآمد و سودمند حمل و نقل همگاني با رفع کمبودها به  لحاظ کمي و بهبود و ارتقاء کیفي حمل ونقل همگاني

- ایجاد جذابیت جهت بهره گیري از سیستم حمل ونقل همگاني با مقرون به صرفه کردن استفاده از آن به جهت اجتماعي)تامین ایمني، سالمت، آرامش، آسایش و ... (، اقتصادي )کاهش هزینه در 
سبد خانوار و ...( و زماني 

پهنه ایستگاهي
اراضي محیط بر ایستگاه  با 
مرکزیت آن در شعاع 800 

متر  )شامل: ایستگاه، قطعه 
و بلوک(

 بررسي اسناد مرتبط با توسعه فضایي و حمل  و نقل همگاني مبتني بر:
- ویژگي هاي محیطي)کالبدي، فضایي(، اجتماعي و اقتصادي محل استقرار ایستگاه و پهنه ایستگاهي

- تشخیص ظرفیت هاي مکاني بالقوه و بالفعل در وضع موجود و ناشي از استقرار ایستگاه 
 تدوین، تكميل، اصالح و ارتقاء برنامه ها و طرح ریزي هاي مندرج در اسناد مرتبط در راستاي:

- بهینه کردن استفاده از زمین و توزیع مکان ها و فعالیت ها )مسکن، خدمات و کار و فعالیت و ..( با توجه به ظرفیت هاي بدست آمده از دسترسي مطلوب به  ایستگاه متناسب با فاصله از آن 
- برقراري پیوند پایدار میان پهنه ایستگاهي با پسکرانه آن  

- مناسب سازي عرصه هاي همگاني براي بهره گیري تمامي گروه هاي سني، جنسیتي و با هر توانمندي جسمي 
- جلب سکونت، اشتغال شهروندان با ایجاد مطلوبیت فضایي، تنوع بخشیدن به فعالیت ها، ایجاد فضاهاي همگاني سرزنده و ایمن و ... 

- بهبود بخشیدن به وضعیت کمي و کیفي معابر با چیره کردن حرکت پیاده، توسعه پیاده راه ها و مسیرهاي تردد وسایط غیرموتوري چون دوچرخه و ...
-  ایجاد گزینه هاي مختلف حمل و نقل متناسب با تنوع تقاضاهاي سفر

- تجهیز پهنه هاي ایستگاهي با انواع امکانات مورد نیاز )توقفگاه  و پایانه( بر اساس تنوع مدهاي حرکتي
- ایجاد فرصت مشارکت اجتماعي و اقتصادي شهروندان )جامعه محلي و فراتر( در تأمین منابع مالي پایدار با ایجاد شفافیت در نحوه مشارکت)مبتني بر هزینه – فایده و هزینه – سودمندي (

 انجام اقدامات ترویجي جلب مشارکت عمومي با معرفي مزیت هاي استفاده از سياست هاي »توسعه مبتني بر حمل ونقل همگاني« به ذي نفعان و ذي نفوذان 

قطعه و بلوک

قطعه )شامل زمین پر و خالي( 
/  بلوک )شامل مجموعه اي 
از معابر، فضاهاي عمومي، 

بناها و ...(

 تخصيص فعاليت هاي سودمند در چارچوب پهنه بندي تعيين شده
 بهينه سازي استفاده از اراضي در تعامل با بارگذاري تعيين شده     

 ایمن سازي حرکت در معابر و دسترسي به فضاهاي عمومي با ترویج حرکت پياده و وسایل غيرموتوري
 تأمين سرزندگي در معابر با تنوع بخشيدن به فعاليت هاي همجوار آن ها

ن مشاور شاران
مهندسی

ن مشاور شاران
مهندسی
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»پهنه ایستگاهي« محدوده اي است که تا قبل از بهره گیري  از ظرفیت بدست آمده از »توسعه مبتني بر حمل ونقل همگاني« 
و برخورداري از یک برنامه فضایي و طرح ریزي شهري  مشخص یک مفهوم انتزاعي است و تنها پس از برداشتن گام هاي 

زیر به یک مکان واجد هویت )مکان – گونه1( مبدل مي گردد، این گام ها عبارتند از:
 شناخت ویژگي هاي »ایستگاه« و »پهنه ایستگاهي«؛

 تدوین برنامه و طراحي شهري مبتني بر شناسایي ویژگي هاي »ایستگاه« و »پهنه ایستگاهي«. 

فرآیند تدوین برنامه براي مکان – گونه »پهنه ایستگاهي«  

به منظور تدوین برنامه براي »پهنه ایستگاهي« در چارچوب سیاست »توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني« ایجاد پیوند 
تشخیص  در  مؤثر  عوامل  اما  است.  ضروري  همگاني  حمل ونقل  نظام  توسعه  و  فضایي  شهر  توسعه  برنامه  میان  پایدار 
لذا  مي آورد،  پدید  ایستگاهي«  »پهنه هاي  از  متمایزي  گونه هاي  آن  به تبع  و  بوده  متنوع  ایستگاهي«  »پهنه  کارکردهاي 
ضروري است  تشخیص کارکردها یا به عبارتي تعیین »مکان - گونه«هاي پهنه ایستگاهي در یک فرآیند نظام مند و با تکیه 

بر نکات زیر )در وضع موجود و برنامه هاي آتي( تعیین گردد )نمودار1(: 
 تعیین نقش »ایستگاه« و »پهنه  ایستگاهي« بر اساس:

. تشخیص ویژگي هاي محیطي، اجتماعي، اقتصادي و مکاني محل استقرار »پهنه ایستگاهي« در شهر )مرکز تاریخي، 
مرکز تفریحي، مرکز اداري، حوزه مسکوني، ترکیبي از آنها و ...(

. شناسایي انواع کریدور/کریدورهاي برقرار کننده ارتباط میان کانون هاي همبسته اعم از عبوري و یا منتهي به »ایستگاه« 
شامل:

๐ کریدورهاي درون شهري، برون شهري و درون شهري - درون شهري

. شناسایي ویژگي کریدور/ کریدورهاي مرتبط با ایستگاه شامل:
๐ کارکرد کریدور )اصلي2، فرعي3  و تغذیه کننده4 (

1  TOD Place Types
2  Primary Transit
3  Secondary Transit
4  Feeder Transit

๐ نوع کریدور )خطي1، چند مقصدي2  و حلقوي3 (مکان – گونه »پهنه ایستگاهي«
๐ مدهاي حمل و نقل همگاني در کریدور )ریلي و جاده اي(

 تعیین قابلیت و ظرفیت »پهنه ایستگاهي« بر مبناي ماهیت محل وقوع آن با در نظر گرفتن کلیه مالحظات حفاظتي 
شامل:

. پهنه بندي )کارکرد و فعالیت(؛
. بارگذاري )فشردگي و تراکم و توده گذاري(؛

. نظام حرکت.
 نهادها و سازمان هایي دخیل در فرآیند توسعه ایستگاه و »پهنه هاي ایستگاهي« شامل: 

مدیران شهري و فراشهر مرتبط با در نظر گرفتن موقعیت، نوع و مدهاي حمل ونقل در ایستگاه.

1  Commuter
2  Destination Connection
3  District Circulator

ن مشاور شاران
مهندسی

ن مشاور شاران
مهندسی
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نمودار 1- فرآیند شناسایي نوع و مشخصات توسعه در پهنه ایستگاهي

ن مشاور شاران
مهندسی

ن مشاور شاران
مهندسی
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انواع »مکان- گونه« پهنه ایستگاهي 

برخي از ایستگاه هاي حمل ونقل همگاني در مراکز شهري شلوغ و پر رفت وآمد استقرار یافته اند؛ برخي دیگر در محله هاي 
با رشد شتابان  که  دارند  در محدوده هایي جاي  ایستگاه ها  از  برخي  دارند.  قرار  متفاوت  تراکم هاي جمعیتي  با  مسکوني 
جمعیت و تغییرات گسترده کالبدي مواجه هستند، این در حالي است که برخي دیگر از ایستگاه ها در محدوده هایي با ثبات 

جمعیتي و مکاني بیشتر واقع اند.
با توجه به تنوع و تفاوت محل قرارگیري ایستگاه ها مي توان چنین نتیجه گرفت هر ایستگاه حمل ونقل همگاني مالحظات و 
مقتضیات خود را در برنامه ریزي توسعه ایجاب مي کند که تنها با شناخت موقعیت مکاني و ماهیت کارکردي آن، دستیابي 

به یک توسعه پایدار و فراتر از توسعه محدود و منحصر به یک ایستگاه فراهم مي گردد.
بدین ترتیب به منظور برنامه ریزي توسعه ایستگاه ها در چارچوب سیاست »توسعه مبتني بر حمل ونقل همگاني« که وظیفه 
پیوند نظام حمل و نقل را با فضایي شهر را در دستور کار دارد، تشخیص نوع »مکان - گونه«  پهنه ایستگاهي را اجتناب ناپذیر 
کرده بوده و بر این اساس نیاز است تا جهت ساده کردن تصمیمات پیچیده جزئیات مقیاس توسعه در هر »پهنه ایستگاهي«، 

با توجه به تفاوت و تنوع »مکان - گونه« ها و اصول برنامه ریزي در آنها به درستي بررسي و تشخیص داده شود.
معرفي 8 »مکان- گونه« پهنه ایستگاهي این فرصت را میسر مي کند تا با ارزیابي »پهنه ایستگاهي« در مقایسه با مشخصات 
مندرج در »گونه شناسي مکان - گونه ها« در حد قابل توجهي تشخیص جایگاه ایستگاه میسر شود. همچنین دستیابي 
به شرایط محیطي و پاره اي ویژگي هاي اجتماعي و اقتصادي شهروندان، پهنه بندي اراضي، گونه بندي بناهاي مسکوني و 
غیرمسکوني، انواع فضاهاي باز در »پهنه هاي ایستگاهي« مي توانند ابزار دیگري در تکمیل خروجي ها براي تصمیم گیري 

باشند.
آنها بر اساس موقعیت و عملکرد  گونه«  پهنه ایستگاهي و ویژگي هاي  انواع »مکان –  قابل ذکر است، هرچند جدول 2 
ایستگاه، راهنمایي کارسازي براي عوامل دخیل جهت شناسایي و تشخیص چگونگي برنامه ریزي »پهنه هاي ایستگاهي« در 
دستور کار است، اما از آنجاکه ممکن است تمامي »پهنه هاي ایستگاهي« با مشخصات »مکان – گونه« هاي معرفي شده 
انطباق کامل نداشته باشند از این رو مي باید تمام ویژگي هاي معرفي شده در شناسایي، تعریف و تعیین »مکان – گونه« 
ها، تنها به عنوان توصیه و نه دستورالعمل تلقي شوند و بدین ترتیب هر »پهنه ایستگاهي« بر اساس ویژگي هایش به عنوان 

مکاني منحصر به خود شناسایي و برنامه ریزي گردد.

بر اساس گونه شناسایي »مکان- گونه« ها »پهنه هاي ایستگاهي« )اراضي واقع در شعاع 800 متري از مرکز هر ایستگاه(، بر 
اساس تشابه ها و تفاوت ها در گونه هاي زیر قابل دسته بندي مي باشند )جدول 2(:

 »پهنه هاي ایستگاهي« در مراکز شامل:
. مراکز منطقه اي )فراشهري(

. مراکز شهري
. مراکز حومه اي

. مراکز محلي
 »پهنه هاي ایستگاهي« در حوزه ها شامل:

. محله هاي شهري
. محدوده هاي وابسته و نیازمند حمل ونقل همگاني1

. کاربري هاي ویژه یا مراکز کار و فعالیت
 »پهنه هاي ایستگاهي« کریدوري.

 1  از جمله محدوده هاي وابسته و نیازمند به حمل ونقل همگاني به محدوده هایي با محدودیت تردد وسایط نقلیه شخصي و یا محدوده هاي 
داراي اقشار  محروم مي توان، اشاره کرد.

ن مشاور شاران
مهندسی

ن مشاور شاران
مهندسی
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موقعیت و عملکرد انواع 
»مکان - گونه ها« و 

چگونگی توسعه

جدول 2- موقعیت و عملکرد انواع »مکان - گونه« ها و چگونگی توسعه
دیاگرامویژگي پهنه هاي ایستگاهينوع ایستگاه»موقعیت مکاني«

مراکز

منطقه اي

  موقعيت ایستگاه در شهر:
- مرکز شهر با کارکرد منطقه اي

- وجود مراکز اصلي اقتصادي و فرهنگي در محدوده ایستگاه
- چالش هاي عمده برنامه ریزي و توسعه:

- فقدان یکپارچگي، ترکیب و سهم سکونت در کنار کار و فعالیت با توجه به جایگاه فرامحلي
- فقدان یکپارچگي و همپوشاني نظام حمل ونقل همگاني

  نوع و مشخصات توسعه ایستگاه:
 پهنه بندي:

- ترکیب انواع مسکوني، مکان هاي کار و فعالیت، مکان هاي تفریحي در مقیاس منطقه اي همراه با خرده فروشي هاي محلي
 شدت تمرکز:

- ایجاد فشردگي، تراکم و توده گذاري باال
- شدت تمرکز کاربري به میزان بیشتر در شعاع 400 متري ایستگاه نسبت به ماوراي آن تا شعاع 800 متري

 نظام حمل ونقل همگاني:
- ایجاد انواع کریدورهاي اصلي، فرعي و بعضاً تغذیه کننده

- استقرار تمامي مدها شامل انواع قطارها، اتوبوس هاي منطقه اي با گنجایش باال و اتوبوس هاي محلي
- تواتر رسیدن وسیله نقلیه به ایستگاه حداقل 5 دقیقه

شهري

  موقعيت ایستگاه در شهر:
- مرکز شهر

- استقرار در مرکز تاریخي شهر )در صورت تاریخي بودن شهر( 
- وجود مرکز مهم فعالیت هاي اقتصادي و فرهنگي در محدوده ایستگاه

 چالش هاي عمده برنامه ریزي و توسعه:
- حفاظت از بافت، بناها و محورهاي و گذرهاي تاریخي و با ارزش

- یکپارچه سازي ساز و کار مسکوني ها و مکان هاي کار جدید با موجود
- پشتیباني جهت ابقاي خرده فروشي هاي محلي

 نوع و مشخصات توسعه ایستگاه:
 پهنه بندي:

- ترکیب انواع مسکوني، مکان هاي کار و فعالیت، مکان هاي تفریحي و مدني در مقیاس شهر همراه با خرده فروشي و خدمات اجتماعي محلي
 شدت تمرکز:

- ایجاد فشردگي، تراکم و توده گذاري متوسط تا باال
- شدت تمرکز کاربري به میزان بیشتر در شعاع 400 متري ایستگاه نسبت به ماوراي آن تا شعاع 800 متري )ولي کمتر از مرکز شهري – 

منطقه اي(

ن مشاور شاران
مهندسی

ن مشاور شاران
مهندسی
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ادامه جدول 2- موقعیت و عملکرد انواع »مکان - گونه« ها و چگونگی توسعه
دیاگرامویژگي پهنه هاي ایستگاهينوع ایستگاه»موقعیت مکاني«

مراکز

 نظام حمل ونقل همگاني:
- ایجاد انواع کریدورهاي اصلي، فرعي با تغذیه کننده هاي بیشتر نسبت به مراکز منطقه اي

- استقرار انواع مدها شامل قطارها، اتوبوس هاي منطقه اي، اتوبوس هاي سریع السیر )BRT( و اتوبوس هاي محلي )بر حسب نیاز(
- تواتر رسیدن وسیله نقلیه به ایستگاه 5 تا 15 دقیقه

حومه اي

  موقعيت ایستگاه در شهر:
-  مرکز حومه

- وجود پهنه هاي غالباً مسکوني و بعضاً کار و فعالیت در محدوده ایستگاه
  چالش هاي عمده برنامه ریزي و توسعه:

- گرایش اصلي به تخصیص اراضي به تک فعالیت مانند سکونت یا فعالیت
- تأخیر در توسعه این مراکز نسبت به مراکز شهري

  نوع و مشخصات توسعه ایستگاه:
 پهنه بندي:

- ایجاد و ترویج ترکیبي از انواع مسکوني و خدمات محلي و اجتماعي خرد
- تأمین و یا بهبود دسترسي به حمل ونقل همگاني

 شدت تمرکز:
- ایجاد فشردگي، تراکم و توده گذاري متوسط تا باال

- شدت تمرکز کاربري به میزان بیشتر در شعاع 400 متري ایستگاه نسبت به ماوراي آن تا شعاع 800 متري )مشابه مراکز شهري(
 نظام حمل ونقل همگاني:

- ایجاد انواع کریدورهاي اصلي، فرعي با تغذیه کننده هاي بیشتر
- تجهیز کریدورهاي اصلي در جایگاه مبدأ - مقصد

- امکان استقرار تمام مدها شامل قطارها و اتوبوس هاي منطقه اي، اتوبوس هاي سریع السیر )BRT( و اتوبوس محلي )متناسب با نیاز(
- تواتر رسیدن وسیله نقلیه به ایستگاه 5 تا 15 دقیقه

مراکز محلي

  موقعيت ایستگاه در شهر:
- مراکز محلي

- وجود مراکز فعالیت اقتصادي، اجتماعي و تفریحي محلي )موضعي( در محدوده ایستگاه
  چالش هاي عمده برنامه ریزي و توسعه:

- فقدان تنوع درکاربري ها به ویژه وجود خدمات محلي
- فقدان یکپارچگي و هم پوشاني دسترسي به حمل ونقل همگاني

  نوع و مشخصات توسعه ایستگاه:
 پهنه بندي:

- ترویج و ترکیب مراکز خدماتي محلي متشکل از مکان هاي کار و فعالیت کوچک، خدمات مدني و اجتماعي خرد و خرده فروشي

موقعیت و عملکرد انواع 
»مکان - گونه ها« و 

چگونگی توسعه

ن مشاور شاران
مهندسی

ن مشاور شاران
مهندسی
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ادامه جدول 2- موقعیت و عملکرد انواع »مکان - گونه« ها و چگونگی توسعه
دیاگرامویژگي پهنه هاي ایستگاهينوع ایستگاه»موقعیت مکاني«

 شدت تمرکز:
- تراکم کم مسکوني )شامل یک و چند خانواري(

- تراکم متوسط خدمات اقتصادي، اجتماعي و تفریحي محلي
- شدت تمرکز کاربري به میزان بیشتر در شعاع 400 متري ایستگاه نسبت به ماوراي آن تا شعاع 800 متري

 نظام حمل ونقل همگاني:
- ایجاد و یا بهبود کریدور اصلي با تغذیه کننده هاي متعدد

- تجهیز کریدور اصلي در جایگاه مبدأ - مقصد به مکان هاي کار و فعالیت منطقه اي
- تأمین و یا بهبود انواع مدهاي حمل و نقل ریلي سبک )LRT(، اتوبوس هاي محلي / منطقه اي

- تواتر رسیدن وسیله نقلیه به ایستگاه 15 تا 30 دقیقه

محله هاي حوزه ها
شهري

  موقعيت ایستگاه در شهر:
-  در لبه دو محله

-  وجود ترکیبي از سکونت و فعالیت هاي اقتصادي و فرهنگي محلي در محدوده ایستگاه
  چالش هاي عمده برنامه ریزي و توسعه:

-  فقدان پیوند مطلوب با مراکز منطقه اي، شهري، مراکز محلي و حوزه هاي کار و فعالیت
  نوع و مشخصات توسعه ایستگاه:

 پهنه بندي:
- غلبه پهنه هاي مسکوني

- پهنه ایستگاهي با فعالیت هاي تجاري، کار و فعالیت و برخي کارگاه هاي کوچک
 شدت تمرکز:

- افزایش فشردگي و تراکم سکونت بین متوسط تا زیاد )اما در حد مجاز(
- توزیع تراکم در کریدورهاي فرعي داراي ارتباط شبکه اي منتهي به ایستگاه عالوه بر پیرامون آن

- شدت تمرکز در کل شعاع 800 متري به صورت یکسان
 نظام حمل ونقل همگاني:

- برقراري دسترسي مطلوب با مراکز شهري و مراکز منطقه اي و حوزه اي به ویژه کار و فعالیت
- تجهیز کریدورهاي اصلي، فرعي و انواع تغذیه کننده ها در جهت تأمین دسترسي مناسب )ایمن، متبوع و ...( به ایستگاه

- تأمین و یا بهبود انواع مدهاي وسایل نقلیه ریلي سنگین، سبک )LRT(، اتوبوس سریع السیر )BRT( ، وسایل نقلیه برون شهري، وسایل حمل و 
نقل خطي )تراموا، اتوبوس برقي و ...( و اتوبوس هاي محلي متناسب با شدت تردد

- تأکید بیشتر در استقرار ایستگاه ها در لبه محالت در مقایسه با مراکز فعالیت محلي
- تواتر رسیدن وسیله نقلیه به ایستگاه 5 تا 15 دقیقه

موقعیت و عملکرد انواع 
»مکان - گونه ها« و 

چگونگی توسعه

ن مشاور شاران
مهندسی

ن مشاور شاران
مهندسی
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ادامه جدول 2- موقعیت و عملکرد انواع »مکان - گونه« ها و چگونگی توسعه
دیاگرامویژگي پهنه هاي ایستگاهينوع ایستگاه»موقعیت مکاني«

حوزه ها

محدوده هاي 
وابسته و 
نیازمند 

حمل ونقل 
همگاني

  موقعيت ایستگاه در شهر:
- مرکز محدوده

  چالش هاي عمده برنامه ریزي و توسعه:
- فقدان و یا ضعف دسترسي به حمل ونقل همگاني

  نوع و مشخصات توسعه ایستگاه:
 پهنه بندي:

- استقرار پهنه مسکوني عمدتاً پیرامون ایستگاه ها
- یکپارچه سازي و ایجاد توازن در کاربري ها با ایجاد مسکن و پشتیباني از خدمات محلي، کار و فعالیت و خرده فروشي ها

 شدت تمرکز:
- ایجاد مجتمع هاي مسکوني با تراکم کم تا متوسط

- شدت تمرکز در کل شعاع 800 متري به صورت یکسان
 نظام حمل ونقل همگاني:

- ایجاد و یا تقویت کریدور اصلي و توسعه انواع کریدورهاي تغذیه کننده ا
- تأمین و یا بهبود انواع مدها شامل وسایل نقلیه ریلي سبک )LRT(، اتوبوس سریع السیر )BRT( ، وسایل نقلیه برون شهري، وسایل حمل و نقل 

خطي )تراموا، اتوبوس برقي و ...( و اتوبوس هاي محلي )با تواتر باال که به طور متمرکز در یک موقعیت در حوزه مسکوني
- تواتر رسیدن وسیله نقلیه به ایستگاه 15 تا 30 دقیقه

کاربري ویژه 
یا مراکز کار و 

فعالیت

  موقعيت ایستگاه در شهر:
- پهنه هاي ویژه یا مراکز کار و فعالیت

  چالش هاي عمده برنامه ریزي و توسعه:
- تک فعالیتي بودن )مانند دانشگاه یا مکان هاي اوقات فراغت چون استادیوم(

- عدم توازن در تواتر رفت وآمد
  نوع و مشخصات توسعه ایستگاه:

 پهنه بندي:
- تعدیل خصوصیات تک عملکردي با اختالط کاربري ها

- توسعه فعالیت هاي اجتماعي و اقتصادي و توزیع متوازن آن بدون تأکید بر تمرکز در نقطه اي مشخص
- فراهم آوردن شرایط بالقوه براي شکل گیري فعالیت هاي تجاري، کار و فعالیت و فعالیت هاي مدني / فرهنگي متناسب با انواع مسکوني

- ایجاد خرده فروشي هاي محلي و منطقه اي متناسب با شرایط دسترسي و تقاضا
 شدت تمرکز:

- بهره گیري از سقف مجاز تراکم هاي مسکوني کم تا متوسط پیرامون مراکز کار و فعالیت
- شدت تمرکز در کل شعاع 800 متري به صورت یکسان

موقعیت و عملکرد انواع 
»مکان - گونه ها« و 

چگونگی توسعه

ن مشاور شاران
مهندسی

ن مشاور شاران
مهندسی
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ادامه جدول 2- موقعیت و عملکرد انواع »مکان - گونه« ها و چگونگی توسعه
دیاگرامویژگي پهنه هاي ایستگاهينوع ایستگاه»موقعیت مکاني«

 نظام حمل ونقل همگاني:
- ایجاد و یا تقویت کریدور اصلي و توسعه انواع کریدورهاي تغذیه کننده

- ایجاد پایداري با پاسخگویي به تقاضاهاي سفر در ساعات اوج
 )BRT( و اتوبوس سریع السیر )LRT( تأمین و یا بهبود انواع مدها شامل وسایل نقلیه ریلي سبک -

- تواتر رسیدن وسیله نقلیه به ایستگاه 15 تا 30 دقیقه

کریدور
کریدور با 

کاربري هاي 
ترکیبي

  موقعيت ایستگاه در شهر:
- استقرار در طول یک مسیر خطي

  چالش هاي عمده برنامه ریزي و توسعه:
- فقدان پیوستگي و انسجام ایستگاه هاي واقع در طول کریدور

  نوع و مشخصات توسعه ایستگاه:
 پهنه بندي:

- استقرار فعالیت هاي اقتصادي، اجتماعي و تفریحي و ... توأم با سکونت به شکل خطي بدون تأکید بر نقطه اي خاص
- بهره گیري از تمامي پتانسیل ها جهت شکل گیري پهنه هاي ایستگاهي متنوع با کاربري هاي ترکیبي در طول کریدور

- ایجاد شرایط جهت تنوع بخشیدن به پهنه هاي ایستگاهي واقع در طول کریدور شامل سکونت، کار و فعالیت، تفریحي و فعالیت هاي مدني و 
فرهنگي

 شدت تمرکز:
- افزایش شدت تمرکز تا سقف تراکم متوسط در مسیر کریدور )تا عمق 400 متر(

- استقرار تراکم کمتر از کریدور در پس کرانه آن )تا عمق 800 متر(
 نظام حمل ونقل همگاني:

- تقویت کریدور با بهره گیري از انواع کریدورهاي فرعي و تغذیه کننده
- تأمین و یا بهبود انواع مدها شامل وسایل نقلیه ریلي سنگین و سبک )LRT(، وسایل حمل و نقل خطي )تراموا، اتوبوس برقي و ...( اتوبوس 

سریع السیر )BRT( ، اتوبوس هاي محلي
- تواتر رسیدن وسیله نقلیه به ایستگاه 5 تا 15 دقیقه

موقعیت و عملکرد انواع 
»مکان - گونه ها« و 

چگونگی توسعه

ن مشاور شاران
مهندسی

ن مشاور شاران
مهندسی
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جمع بندی 

»پهنه هاي ایستگاهي« مهم ترین موقعیت ها و فرصت ها براي دستیابي به سیاست »توسعه مبتني بر حمل ونقل همگاني« 
است از این رو بهره برداري سنجیده از این پهنه ها بسیار حائز اهمیت است. احکامي که متضمن بهره برداري سنجیده از 

»پهنه هاي ایستگاهي« است عبارت اند از:
 توسعه »پهنه هاي ایستگاهي« در چارچوب برنامه هاي توسعه فضایي شهر با برقراري پیوند همه جانبه آن با پسکرانه و 

فراتر از آن به منظور تضمین پایداري توسعه آن؛
 تشخیص هویت »پهنه هاي ایستگاهي« با شناسایي ماهیت مکاني آن و تعقیب فرآیند توسعه تا دستیابي به یک مکان 

– گونه داراي هویت؛
 بهره گیري از موقعیت هاي میانگاهي1 هر ایستگاه در تجهیز »پهنه ایستگاهي« جهت پیوند مطلوب با نظام حمل ونقل 

فراتر؛
 استفاده سودمند از مزیت  دسترسي سهل به »پهنه هاي ایستگاهي« به حمل ونقل همگاني با بهینه سازي استفاده از اراضي 
واقع در آن در جهت منافع عموم و ایجاد محیطي ایمن، سرزنده و جذاب براي سکونت و اشتغال منطبق با مکان – گونه 

آن؛ 
 ایجاد پیوسته دسترسي با تجهیز »پهنه هاي ایستگاهي« به انواع مدهاي حمل ونقل متناسب با مشخصات مکان - گونه 

آن؛
 ایجاد نظام حرکتي به نفع حرکت پیاده و دوچرخه.

1 Hub

منابع

1. TOD STANDARD -ITDP
2. TOD-203-Corridor-Planning-and-TOD

ن مشاور شاران
مهندسی

ن مشاور شاران
مهندسی
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