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چکیده

هدف پژوهش حاضر ،تدوین و ارائۀ مدل توسعۀ حمل و نقل محور در شهر تبریز ،با توجه به ساختار کالن این شهر است .بر این

اساس ،جهت جمعآوری دادههای مورد نیاز ،از تعداد  25استاد و کارشناس در حوزۀ حمل و نقل و توسعۀ شهری ،مصاحبههای
عمیق به عمل آمد و تعداد  870کد اولیه به دست آمد که پس از غربالگری و کدگذاری محوری ،مقولههای ساخته شده شامل 6
مقولۀ اصلی با  17زیر مقوله شدند .بر این اساس ،عوامل علی ،پنج مقولۀ «عدم وجود طرح انسانی در طراحی محیط و بیتوجهی به
تپذیری و صرفهجو یی های ناشی از مقیاس
دسترسی اقشار مختلف اجتماعی به مراکز حمل و نقل»« ،لزوم رونق اقتصادی ،رقاب 
مناطق شهری» «تهیۀ طرح اختصاصی-بومی و توسعۀ حمل و نقل محور پایدار»« ،آلودگی هوای شهری و لزوم پاالیش آن» ،از
مفاهیم اولیه در توسعۀ حمل و نقل محور استخراج گردید .در رابطه با راهبردها ،مقولههای سطح اول «ایجاد مجتمعهای ایستگاهی
مهای حمل و نقلی»« ،مشارکت
یها»« ،طراحی انسانمحور با مالحضۀ بافت شهری»« ،بکارگیری نوینترین سیست 
و اختالط کاربر 
اجتماعی ساکنین و آموزش»« ،سیستم برنامهریزی و مدیریت یکپارچه در حکمرانی حمل و نقل شهری» و «زیباسازی و ایجاد
فضاهای جذاب شهری» شناسا یی گردیدند .در نهایت آثار و پیامدهای ناشی از اجرا یی شدن راهبردهای پژوهش شامل« :اصالح
تبخشی فضا یی و رعایت سلسلهمراتبی شریانها»« ،استقرار سیستمهای نوین و با یک فیت
ساختار بافت ناحیهای و محلی از طریق وحد 

 -1اين مقاله برگرفته شده از رساله دكتري "ارایه راهکارهای توسعه حمل و نقل محور در شهر تبریز با توجه به ساختار ک هش نال رر ررر" توس هدنسيون ط   
اول و به راهنما يي نويسنده اول و دوم و مشاوره نويسنده سوم در دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز در حال انجام است.
( -2نويسنده مسؤل)mahsafaramarzi10@yahoo.com
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حمل و نقل عمومی کاهش ترافیک»« ،مشارکتپذیری باالی اجتماع محلی و اجرای عدالت اجتماعی»« ،منفعت ناشی از وضعیت
بسامان اقتصادی محله و بهبود وضعیت معیشتی ساکنان»« ،دستیابی به برنامهریزی بومی-محلی حمل و نقلمحور و حرکت در
راستای رقابتپذیری شهری» و نهایتًاًا «پاالیش محیطی و ایجاد فضاهای مفرح و بانشاط شهری» میباشند.
کلمات کلیدی :توسعۀ حمل و نقل محور ،ساختار شهری ،توسعۀ شهری ،گراند تئوری ،تبریز

مقدمه
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،
یهای شهری در دوران شهرسازی مدرن ،باعث از دست رفتن
تهای منطقهبندی و تفکیک عملکردها و کاربر 
سیاس 
پویایی و حیات شهرها شد که حاصل آن ،وجود شهرهایی با تقسیم مناطق همگن ،جدایی طبقات اجتماعی از
تهای متنوع از شهر بود که نتیجهای جز از میان رفتن سرزندگی و حیات بخشهای گوناگون
یکدیگر و حذف فعالی 
شهرها نداشت ( ،)Abbaszadegan, 2005: 40این 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 بیمار 
یهای ناشی از ماشینیزم شد ( Ghorbani & Jam
 ،)Kasra, 2011: 60به طوری که به عنوان مثال امروزه شهرهای ایاالت متحدۀ آمریکا به شدت از پراکندهرویی
یبرند و بعد از مسکن ،حمل و نقل بیشترین مخارج خانوادهها را به خود اختصاص
شهری و حومهگرایی رنج م 
م
یدهد ( .)Candy, 2003در کنار مشکالت ذکر شده نظیر حومهگرایی و پراکندهرویی ،یکی دیگر از محسوسترین
مشکالت در ارتباط با سفر با خودروهای شخصی و فرم کنونی توسعۀ شهرها ،افزایش ازدحام در مراکز شهری است
( ،)Nelson et al, 2001به 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
یها در مجاورت ایستگاهها و مسیرهای حمل و نقل
الحسابی .) 389 1 ،توسعهای متراکم با ترکیب مناسبی از کاربر 
عمومی ،که منجر به شک 
لگیری محالتی سرزنده با کیفیت باالیی از زندگی میشود .از این طریق از این طریق صرفه
یکند.
جویی در مصرف سوختهای فسیلی ،کاهش آلودگی هوا ،ترافیک و هزینههای حمل و نقل نیز تحقق پیدا م 
یتواند آغازی بر بهبود
توسعه بر مبنای حمل و نقل عمومی نقطه پایانی بر مشکالت شهرهای امروزی نیست ،لیکن م 
وضعیت کنونی شهرها باشد .در دنیا توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از مناسبترین انواع توسعه
یشود (.)Bazler, 2002
شناخته م 
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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 عمدتًاًا 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
یها و میزان ظرفیت آنها برای اجرای
یشود .سامانههای حمل و نقل عمومی و ساختگاههای مختلف در ویژگ 
م
تهای زیادی با یکدیگر دارد .از همین رو ،مجموعه قواعد و ضوابط ثابتی در
پروژههای این نوع از توسعه تفاو 
دس 
تیابی به اصول مطرح شده در  TODمانند تراکم و یا ترکیب مناسب کاربریها وجود نداشته و با توجه به
مقیاس پروژه و ویژگ 
یهای خاص هر مکان متفاوت است (همان .)2 :در اصول کلی  ،TODمواردی همچون
پیادهروی و توسعۀ فشرده از عناصر ثابت برنامه محسوب میشود .همچنین ،تجربیات این توسعه در سایر کشورها
یدهد که یکی از چالشهای عمده در اجرای موفق پروژههای فوق ناشی از وجود مقررات برنامهریزی مرتبط
نشان م 
و طراحی با رویکرد سنتی و بدون توجه الزم به ماهیت آن است .با وجود مطالعات و فعالیتهای بیشمار انجام
گرفته و در حال انجام بسیاری از جوامع پیشرو در زمینۀ تدوین و اجرای اصول توسعۀ شهری در ارتباط با گسترش
سیستمهای 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
چیک از رویکردهای نوین شهرسازی و با
حهایی که تقریبًاًا بدون توجه به هی 
حهای جامع و تفصیلی است؛ طر 
طر 
یزند .عالوه بر مطالب مطرح شده ،در کنار لزوم برنامهریزی حمل و نقل
دیدگاهی سنتی آیندۀ شهرهایمان را رقم م 
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،
تدوین و ارائۀ مدل 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 محدودههای شهری
است که این موضوع ،روز به روز در حال افزایش است .از طرفی ،عملکرد ضعیف سامانۀ حمل و نقل همگانی در
سرانی و نبود دیگر شیوههای حمل و نقلی در جابجایی مسافران منجر به افزایش استفاده از
قالب خطوط اتوبو 
خودروی شخصی توسط شهروندان به منظور انجام سفرهای روزانه در این شهر شده است .از این رو هستههای این
شهای فراوان
شهر (باالخص مرکز اصلی شهر و بازار) ،به عنوان مقصد غالب سفرهای درون شهری با دارا بودن ارز 
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.)8931 ،
رویکرد نظری

در سال  1992شهر سان دیگو " راهنمای 
یهاي 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 راهنماییها در خالل طرح برنامهریزي
نها بدنه ادبیات توسعه حمل و نقل همگانی محور از مثالهاي
حرکت شهر کمکی بود به جابجایی افراد و ماشی 
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پروژه آمریکایی در سالهاي اخیر پدیدارگشته است .دیگر دیدگاههاي سنتی مدل توسعه حمل و نقل همگانی محور
نسبت به توسعه شهري از اروپا آمده جایی که مکانهاي قابل پیاده روي با سرویس حمل و نقل قوي و ترکیبی از
کاربریهاي اراضی متراکم و بهم فشرده در بسیاري از شهرها می توان پیدا کرد .در استرالیا برخی از مثالهاي توسعه
حمل و نقل همگانی محور تقریبا به طور اتفاقی پدیدار شده است و به عنوان ابزاري براي دستیابی به توسعه پایدار
مخصوصا در غرب استرالیا محبوبیت پیدا کرده است .استراتژي استرالیاي غربی پایدار (  ) 2003درباره نیاز به
مدیریت رشد شهري و منطقه اي و یکی کردن کاربري زمین با حمل و نقل معتدل به منظور تقلیل وابستگی به
خودرو شخصی است .در ایران نیز این بحث براي نخستین بار در حدود  13سال پیش و همزمان با آغاز به کار
نخستین خطوط مترو در سال  377 1بصورت جدي مطرح شد (.حق شناس ،ساناز) توسعه حمل و نقل محور به
عنوان معتدل کننده اي براي توسعه مسکونی با تراکم باال که همچنین فرصتهاي خرید و اشتغال را شامل می شود
یگردد
و نیز در محدوده فاصله پیاده روي آسان ایستگاههاي حمل و نقل مهم مکان یابی می شود ،تعریف م 

).(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 نها با کاربری مختلط و با تراکم بهینه در مقیاس انسانی ،مکانهایی 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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Residential Location
and Transit-Oriented
Development in a New
Rail Corridor
The Reshaping of Land
Use and Urban Form in
Denver through TransitOriented Development

THE ROLE OF TRANSIT-ORIENTED
DEVELOPMENT IN URBAN PLANNING
OF CITIES IN CHINA

یافتهها و نتایج
یهای اجتماعی افراد و
آنها پیشنهاد می کنند که برنامهریزان باید با درک بهتر از ارتباط بین عوامل محیط ،سفر ،ویژگ 
شهای خانواری بهرهمند شوند و  TODاز مزایای کیفیت طراحی شهری و کیفیت زندگی اجتماعی را بهبود بخشند.
گرای 
برنامهریزی  TODطی سالهای  997 1تا  0 01 2میالدی الگوی کاربری زمین و شکل شهری دنور را تحت تأثیر قرار داده
یکنند که توسعه سامانه ریلی و تأکید متوسط میزان تراکم را در TOD ،بر نواحی شهری دنور افزایش
است .همچنین بیان م 
داده است.

حفاظت از اکوسیستم و مشارکت شهروادان درتوسعه شهری نقش مهمی را بازی می کنند .مفهوم  TODبر ساخت یک شهر
متعادل با خیابانهای خیابانی دوستدار عابر پیاده و ،بهبود فرصتهای شغلی و یک سیستم حمل و نقل عمومی مناسب بدون
لهای شخصی تأکید کرد.
آلودگی از اتومبی 

Impact of Transit Oriented Development on
Regional Cities of Australia

این مطالعه نه تنها به حفظ منحصر به فرد بودن محل کمک می کند بلکه حس تعلق نیز را بهبود می بخشد .هدف این

Transit-Oriented Development (TOD) for
Urban Sustainability: A Comparative Case
Study of Beijing and Shenzhen, China

این مطالعه در بسیاری از موارد به زمینههای مختلف ادبیات ارائه شده در این بررسی ،با تاکید خاص بر توسعه پایدار شهری

مطالعه ،بررسی دیدگاههای  TODدر شهرهای منطقهای است.

و سیاست برنامهریزی حمل و نقل کمک می کند .این فرصتی را برای کشف و بررسی TODو تالشهای پیاده سازی آن در
شهر پکن و شنزن را ارائه می دهد.

Creating a platform for Transit-Oriented
Development (TOD) through Integrated
Land Use and Transport Planning
Impacts of Transit-Oriented Development
(TOD) on the Travel Behavior
بررسی مفهوم توسعه مبتنی بر

يهاي توسعه بر پايه حمل و نقل همگانی را دارا نبوده و در عين حال
مسيرهاي حمل و نقل همگانی در شهر تهران ،ويژگ 

حمل و نقل همگانی و جایگاه

عهاي ايستگاهي را نداشته و قابليت تبديل شدن به يك
بعضًاًا در تضاد با مفهوم محله قرار دارند .به عالوه ويژگيهاي مجتم 

متروی شهري تهران در آن

مركز فعال مدني و اجتماعي را نيز ندارد.

با توجه به این مطالعه که به لحاظ نظري بر اساس اهداف تعریف شده تمرکز دارد ،تحقیقات بیشتری در تالش برای درک
شهایی که مستقیما و غیر مستقیم بر موفقیت  TODدر  CapeTownتأثیر می گذارد ،مورد نیاز است.
بهتر مسائل و چال 
نتایج این پژوهش نشان داد که هر دو سایت از زمان اجرای ، TODرشد قابل مالحظه ای در حمل و نقل مترو داشته اند.

راهنمای برنامه سازی

با توجه به گسترش سامانههای حمل و نقل همگانی از جمله مترو و  BRTضرورت به کارگیری این رویکرد در توسعه

حوزههای شهری در چارچوب

حهای توسعه شهری
شهری در جهت بهبود مشکالت شهرها ،بیش از گذشته مطرح است TOD.باید در فرآیند تدوین طر 

توسعه مبتنی بر حمل و نقل

همچون طرح جامع و تفصیلی شهری گنجانده شود .از این نظر ،مکا نیابی صحیح ایستگاههای حمل و نقل همگانی و تدوین

عمومی

لها و شهرها در چارچوب الگوی  TODضروری است.
ضوابط ،قوانین و الگوی توسعه مح 
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منطقه مورد مطالعه

گترین شهر منطقهٔٔٔ
تبریز یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان آذربایجان شرقی است .این شهر بزر 

شمالغرب (آذربایجان) بوده و قطب اداری ،ارتباطی ،بازرگانی ،سیاسی ،صنعتی ،فرهنگی و نظامی این منطقه شناخته
یدادن بسیاری از کارخانههای مادر و بزرگ صنعتی در خود و نیز وجود بیش از ۶۰۰
یشود .تبریز به دلیل جا 
م
یرود.
شرکت قطعهساز در آن ،دومین شهر آلوده و نیز دومین شهر صنعتی ایران -پس از تهران -بهشمار م 

نقشه  :1موقعت شهر تبریز

منبع/https://www.researchgate.net :

یشود .اولین
یبودن ،یکی از مهمترین شهرهای مهاجرپذیر کشور محسوب م 
این شهر همچنین به دلیل صنعت 
چاپخانه ،اولین شهرداری ،اولین پستخانه ،اولین سینمای عمومی ایران و… در تبریز بودهاند و بههمین علت ،تبریز

نها نامیده میشود .شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی می باشد و در  38و  4درجه عرض جغرافیایی
شهر اولی 
و  46و  81درجه طول جغرافیایی واقع شده است و ارتفاع متوسط آن ازسطح دریا  6 36 1متر می باشد .شهر تبریز
یکی از بزرگترین شهرهای ایران بوده و در دره آجی چای بنا شده است .فاصله شهرستان تبریز تا تهران  624کیلومتر
و از طریق خط آهن تهران تبریز  736کیلومتر می باشد .شهر تبریز در گوشه شرقی دشت رسوبی همواری با شیب
متوسط به سوی دریاچه ارومیه گسترده شده است در شمال آن کوههای عون بن علی پله چین بهلول و بابا باغی و
در جنوب آن سلسله جبال سهند قرار دارد .شهر تبریز در مجموع منطقه خوش آب وهوا و سردسیری است و از
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لطافت ویژه ای برخوردار است .متوسط درجه حرارت ساالنه شهر تبریز تقریبا  12درجه سانتیگراد می باشد و این در
حالی است که حداکثر مطلق درجه حرارت آن تقریبا  41درجه سانتیگراد و حداقل مطلق آن  25درجه زیر صفر نیز
گزارش شده است .متوسط بارندگی ساالنه این شهر حدود  308میلیمتر است و معدل تعداد روزهای یخبندان در
طول سال درحدود  102روز می باشد.

نقشه  :2موقعیت شهر تبریز در استان
منبع/https://www.scirp.org :

تبریز قطب صنعت خودروسازی و قطعهسازی ایران بوده و با تولید ساالنه  ۱۶ ٬ ۰۰۰دستگاه موتور دیزل ،بهعنوان
گترین تولید کننده این نوع دستگاه در سطح منطقه خاورمیانه شناخته میشود .این شهر رتبه دوم برجسازی را
بزر 
در بین شهرهای کشور به خود اختصاص دادهاست .جمعیت تبریز در سال  ۱۳۸۵خورشیدی بالغ بر  ۱٬ ۳۷۸ ٬ ۹۳۵نفر
بوده که این تعداد در سال  ۱۳۸۸خورشیدی به  ۱٬ ۴۵۹ ٬ ۰۰۰نفر افزایش یافتهاست .این شهر همچنین در سال ۱۵۰۰
میالدی با دارابودن  ۲۵۰هزار نفر جمعیت ،چهارمین شهر بزرگ جهان محسوب میشده است.
تبریز پایتخت استان آذربایجان شرقی ،شهری باستانی است و قدمت آن به حدود  00 45سال پیش می رسد .باستان
یهای نزدیک مسجد آبی تبریز پیدا کردهاند .شهرهای تبریز بسیار مورد توجه
شناسان شواهدی از این دست در حفار 
یها منحصر به فرد خود را دارد .در تبریز نیز میتوان با
هستند زیرا این شهر نیز همچون منطقه آزاد کیش ویژگ 
خودروهای خارجی و بروز ارزان تردد کرد و در مرز جلفا به خرید ارزان دسترسی داشت .همچنین دانشگاه تبریز از
اهمیت خوبی در سطح علمی ایران دارد .هوای تبریز نیز به دلیل بارش برف و باران کافی در تابستان بسیار دلپذیر
بوده و در زمستان گردشگران زیادی را برای تفریحات زمستانی به سوی خود میکشاند .تبریز در ارتفاع 1.340

تدوین الگوی توسعۀ حمل و نقل محور527 ...

متری از سطح دریا واقع شده است 619 ،کیلومتری شمال غربی تهران ،دومین شهر بزرگ ایران تا اواخر دهه 1960
و یکی از پایتختهای سابق آن بود (با جمعیت  1400000نفر طبق سرشماری سال  ،) 1992تبریز در یک دره قرار
دارد .در شمال خط الراس بلند کوه سهند واقع شده است .دره از جلگه ای آغاز می شود که به آرامی به انتهای
شمالی دریاچه ارومیه 60 ،کیلومتری غرب ،سرازیر می شود.
توسعۀ حمل و نق 
لمحور ()TOD
توسعه مبتني بر حمل و نقل عمومي ،نمونه اي از الگوهاي توسعه شهري است که براي اولين بار در اواخر قرن  91و
اوايل قرن  02ميالدي در آمر کي ا استفاده شده است .اين نوع توسعه ،محدوده اي با کاربري مختلط تجاري – مسکوني
است که دسترسي به حمل و نقل عمومي در آن به بيشينه ميزان خود مي رسد و غالبًاًا داراي خصوصياتي است که
سزادگان و همکاران.)842 : 389 1 ،
استفاده از خدمات حمل و نقل را تسهیل میکند (عبا 
تعاريف زيادي از توسعه مبتني بر حمل و نقل عمومي ارائه شده است که جامع ترين آنها تعريفي است که پيتر

کلتورپ 1از رهبران جنبش نوشهرگرا يي در سال  99 13بدین شرح ارائه کرده است :توسعۀ حمل و نقل محور به
یهای مسکونی ،تجاری ،اداری و عمومی و فضای باز است که در آن مغازههای
عنوان مرکزی متراکم از کاربر 
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 .استفادهها در مرکز به صورت
یهایی با تراکم کمتر ،هستۀ
یگیرند .همچنین کاربر 
عمومی بوده و ادارات در طبقات باالتر از سطح زمین قرار م 

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: 389 1 ،
 ) 296که در شکل شمارۀ () ،نشان داده شده است .همچنین جدول شمارۀ () ،دیگر تعاریف توسعۀ حمل و نقل
یدهد.
محور را ار دیدگاه نظریهپردازان و مؤسسات حمل و نقل به طور خالصه نشان م 
جدول  :2برخی از تعاریف ارائه شده توسط محققان در رابطه با TOD
دیدگاهها
سرورو

تعاریف
و

برنیک
لیغاور

یهای مختلط و متمرکز در اطراف ایستگاه حمل و نقل که با طراحی صحیح ،ساکنین ،شاغلین و خریداران را به خود کاهش استفاده از خودروی
جامعهای با کاربر 

یکند ()Bernick and Cervero, 1997: 5
شخصی و استفادۀ بیشتر از حمل و نقل عمومی تشویق م 

توسعۀ کاربری مسکونی با سایر کاربریها در طول راهروهای حمل و نقل مانند حمل و نقل ریلی ،خطوط اصلی اتوبوس و بزرگراهها
یهای مختلف در مکانهای معین (ایستگاههای حمل و نقل
یها ،سعی در ساماندهی و تمرکز نقطهای کاربر 
 ،TODبا توجه به چگونگی توزیع جمعیت و تنوع کاربر 

پورتر و نلسون

سزادگان و همکاران) 46 :09 13 ،
همگانی و به طور ویژه مترو و قطار سبک شهری ( )LRTدارد (عبا 

یهای مسکونی ،اداری ،تجاری و خدماتی را در یک فاصلۀ پیادهروی آسان از ایستگاه حمل و نقل ریلی و اتوبوس در
مکانی با تراکم بسیار باال که ترکیبی از انواع کاربر 

مؤسسۀ حمل و

یدهد ()Maryland Department of Transportation, 2000
یگیرد و به عابرین پیاده و دوچرخهسواران اولویت م 
بر م 

نقل مریلند
یهای مسکونی ،اداری و تجاری برای
توسعهای با تراکم متوسط تا زیاد که در یک فاصلۀ پیادهروی آسان از ایستگاه حمل و نقل اصلی واقع شده و با ترکیبی از کاربر 
مؤسسۀ حمل و
نقل کالیفرنیا

یتواند ساخت و سازی جدید و یا توسعۀ مجدد یک یا چند ساختمان باشد که طرح و
یکنند ،طراحی شده است TOD .م 
افراد پیاده که از اتومبیل شخصی استفاده نم 

یکند ()California Department of transportation, 2001
موقعیت آنها استفاده از حمل و نقل را تسهیل م 
مأخذ :یافتههای پژوهش9931 ،

1

- Calthrope
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در واقع توسعه مبتني بر حمل و نقل عمومي با تأکيد بر تلفيق کاربري زمين و حمل و نقل عمومي ،در چارچوب اصول
نوشهرسازي و رشد هوشمند با ايجاد محالتي پايدار به دنبال تحقق اهدافي نظير" بهبود کيفيت زندگي ساکنين از طريق
خلق مکانها و محالت جذاب ،پشتيباني از حمل و نقل عمومي و افزايش تعداد مسافران آن ،دستيابي به سبک زندگي
سالم تر به دليل افزايش پياده روي و دوچرخه سواري ،ارائه گزينههاي متعدد جابجا يي ) پياده روي ،دوچرخه سواري،
حمل و نقل عمومي و( ، ...بهبود کيفيت طراحي محيط ،توسعه اقتصادي و افزايش قابليت پيش بيني و تداوم روند
یباشد (.)CANPZD, 2006: 6
توسعه و غیره م 
سزادگان و
یبایست در این نوع توسعه همواره مد نظر قرار گیرد عبارتند از (عبا 
همچنین سه اصل کلی که م 
همکاران:) 46 :09 13 ،

یها با تراکم متوسط تا باال
 -اختالطی از کاربر 

 -اتصال عملکردی و فیزیکی به سیستمهای حمل و نقل

 بهرهمندی از خصوصیات طراحانه در ساختمانها ،مسیرهای حرکت پیاده و  ...که پیادهروی و توجه به مقیاسیکند.
انسانی را تقویت م 
ساختار فضایی شهری
به مجموعهای از روابط ناشی از فرم شهری و تعامالت و جریانات بین مردم ،کاال و اطالعات م 
یباشد ( Rodrigue et
 .)al, 2006: 172هر منطقهای دارای ساختار فضایی مخصوص به خود است که از تصمیمهای قبلی افراد و
تها ناشی میشود .کشورهای توسعهیافته ساختار ویژۀ خود ،کشورهای در حال توسعه نیز ساختار متفاوت و
حکوم 
یگذارند .کشورهای کام ًالًال توسعه یافته از
سرانجام ،کشورهای بینابینی هم ،گونۀ دیگری از این ساختار را به نمایش م 
تهای بسیاری با یکدیگر دارند .این وضعیت ،در مورد کشورهای در حال توسعه
ساختارهایی برخوردارند که شباه 
نیز صادق است ،اگرچه ساختارها کام ًالًال 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
تبخشتر از زمانی باشد
تأثیر متقابل زندگی اجتماعی مردم در محلههای پر جمعیت و پست شهر ،ممکن است رضای 
که آن را در وضعیت جدیدی قرار دهیم .مردم در بافت قدیم شهرها ،با وجود نزدیکی و تودر تو بودن منازل،
یشدهای که
کارگاهها و جمعیت زیاد ،امکانات بیشتری را برای دستیابی به کار دارند تا در محلههای نوساز و بازساز 
از آنها استفادۀ صنعتی نم 
یگردد (.)Ibid: 21
هر شهر دارای ویژگی و خصوصیات متفاوتی در زمینههای اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی بوده که اثر حمل و نقل بر
یباشد (شکل شمارۀ  )1به عنوان مثال شهرهای آمریکای شمالی بر
تها استوار م 
ساختار فضایی آن نیز بر همین تفاو 
اساس استفاده از خودرو شکل گرفتهاند ،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
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سیر تکاملی حمل و نقل و شکل شهر
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 قسمتهایی 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 ،شبکههای حمل و نقل و ارتباطی همراه با کاربری مسکونی بیشتری سطح فضای شهری را
یهای شهری
لدهی به فرم و ساختار شهر نقش مهمی در اتصال و ارتباط فضا و کاربر 
اشغال نموده و عالوه بر شک 
یتوان
به یکدیگر را نیز بر عهده دارند .اهمیت شبکۀ ارتباطی در برنامهریزی و طراحی شهری به گونهای است که نم 
تهای بازرگانی ،فرهنگی ،اداری و
تهای ساکنان یک شهر اعم از فعالی 
آن را منفک از یکدیپر دانست .زیرا کلیۀ فعالی 
لگیری بافت یک شهر ارتباط
تفریحی ،بستگی کامل به شبکۀ ارتباطی دارد ( .)Gharib, 2005: 1از طرف دیگر شک 
تها ،متأثر از شکلگیری خیابانها در داخل شهر
مستقیم با شبکۀ معابر آن دارد به طوری که نوع هریک از این باف 
یهای حرکت ،کارایی و
تهای گوناگون اهمیت پیدا میکند ،ویژگ 
است .آنچه از دیدگاه حمل و نقل و ترافیک در باف 
دسترسی سیستمهای گوناگون حمل و نقل است .نظام حمل و نقل و ترافیک به عنوان بخشی از فعالیتهای شهری
بیانکنندۀ پویایی و حیات یک مجموعۀ شهری است .بی شک بدون جابجایی نمیتوان شهری را زنده و پویا تصور
تهای مختلف ،نیاز به فضای خاص خود دارند و فعالیتی به بهترین نحو
نمود ،در ساختار نظاممند یک شهر فعالی 
یشود که فضای مناسب و مطابق با نوع فعالیت را دارا م 
انجام م 
یباشد ( .)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
تها با افزایش
یدهند .در دنیای پیشرفتۀ امروز با ساختن و افزایش معابر به منظور تطبیق زیرساخ 
شهرها پاسخ م 
وسایل نقلیه موجب ساختن شکل شهری جدید شده که با توجه به آن چندین شکل و ساختار شهری به وجود آمده
یباشد .ویژگی
است ،پراکندگی شهری یکی از عمدهترین چالشهای برنامهریزی فضایی در قرن بیست و یکم م 
یباشد.
عمدۀ رشد جدید مادر شهری در سراسر جهان ،به ویژه در کشورهای توسعه یافته ،پراکندگی کم تراکم م 
یگردد
یهای ترکیبی پایین و پیوستگی نسبتًاًا پایین اطالق م 
پراکندگی به تراکم پایین ،توسعۀ وابسته به ماشین با کاربر 
(.)Ziari, 2009: 81
یافتههای پژوهش
شهای طرح پژوهش کیفی ،از روش "نظریۀ زمینهای" یا "نظریۀ داده بنیاد" و از
با توجه سؤال پژوهش ،از بین رو 
بین رویکردهای مختلف نظریۀ داده بنیاد ،از رویکرد اشتراوس و کوربین ،برای دستیابی به دیدگاههای مشارکت
کنندگان در مورد علل ،زمینهها ،مداخلهگرها ،راهبردها و پیامدهای توسعۀ حمل و نقل محور ،استفاده گردید .میدان
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مورد مطالعۀ پژوهش حاضر ،کالنشهر تبریز و توجه به ساختار و فرم شهری آن بود که در مصاحبه با متخصصان ،بر
آن تأکید شد.
یشود .پژوهشگری که از نظریۀ زمینهای استفاده
ش نمونهگیری به صورت هدفمند انجام م 
در پژوهش حاضر ،رو 
یکند ،افرادی که نوعًاًا یک عمل یا فرایند را تجربه
یکند ،با استفاده از یک نمونۀ متجانس پژوهش خود را آغاز م 
م
کردهاند و پس از آنکه مدل اولیه را ایجاد کرد ،یک گروه نامتجانس را انتخاب و مطالعه میکند؛ منطق مطالعۀ این
گروه نامتجانس ،تأیید یا عدم تأیید شرایط ،هم شرایط زمینهای و هم شرایط مداخله گر است تا مشخص شود مدل
یشود (کرسول .) 89 1 : 2013 ،قاعدۀ کلی به هنگام نظریهسازی این است
ییابد و یا اینکه رد م 
در کدام شرایط ادامه م 
که به گردآوری دادهها تا زمانی که مقولهها اشباع شوند ،ادامه یابد (گلیزر و اشتراوس .) 967 1 ،یعنی تا زمانی که
یها و ابعاد به خوبی پرورش یافته
الف) هیچ دادۀ جدید یا مرتبط به یک مقوله دست نیاید؛ ب) مقوله از لحاظ ویژگ 
باشد و گوناگونی آن را به نمایش بگذارد؛ و ج) مناسبات میان مقولهها به خوبی مشخص و اعتبارشان ثابت شده
باشد (اشتراوس و کوربین.)49 13 ،
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل خبرگان ،کارشناسان حمل و نقل ،شهرسازان آشنا به موضوع  TODو مشاوران
فعال بود که بر پایه روش دلفی و با استفاده از روش گلوله برفی حجم جامعه آماری مشخص شدند .بر این اساس،
تعداد  25خبره و کارشناس در جریان مصاحبههای عمیق در جریان تدوین فرآیند پژوهش انتخاب گردیدند .بر این
اساس ،شروط انتخاب خبرگان در این تحقیق حداقل داشتن مدرک کارشناسی ارشد و  5سال سابقه کار در حوزه
یباشد.
توسعۀ شهری و برنامهریزی حمل و نقل م 
عآوری گردید .سؤاالت مصاحبه در پژوهش حاضر ،بر فهم
دادهها با استفاده از مصاحبۀ چهره به چهره و عمیق جم 
این موضوع تمرکز داشتند که نظر مشارکتکنندگان در رابطه با توسعۀ حمل و نقل محور و عوامل مؤثر بر آن با
تکنندگان در پژوهش
توجه به ساختار شهر تبریز کدامند؟ پس از کشف این مفاهیم ،پژوهشگر دوباره به مشارک 
مراجعه نمود و سؤاالتی با جزئیات بیشتر پرسید تا مرحلۀ کدگذاری محوری را شکل دهد .سؤاالتی از قبیل :پدیدۀ
یشود (عوامل علی)؟
محوری این فرآیند چیست؟ چه عواملی باعث توسعۀ حمل و نقل محور در شهر تبریز م 
یباشند؟ چه
عوامل مداخلهگر در مدل  TODشهر تبریز چیست؟ چه راهبردهایی در طول این فرآیند مناسب م 
نتیجهای در بر خواهد داشت (پیامدها)؟
مدت زمان مصاحبهها  40تا  60دقیقه به طول انجامید .همۀ مصاحبهها با رضایت طرفین ضبط گردید و دادهها
بالفاصله بعد از اتمام هر مصاحبه ،پیادهسازی ،کدگذاری و تحلیل شدند.
نمونۀ مورد مطالعه همانطور که ذکر گردید شامل  25متخصص بود .افراد شرکت کننده در مصاحبه شامل اساتید
یشوند .در این راستا ،از این
دانشگاه و کارشناسان حوضۀ حمل و نقل در دانشگاه و سازمان حمل و نقل و ترافیک م 
یباشند.
تکننده در مصاحبه  61نفر مرد و  9نفر زن م 
تعداد شرک 

تدوین الگوی توسعۀ حمل و نقل محور927 ...
جدول  :3افراد شرکتکننده در مصاحبه
شغل مصاحبهشونده
اساتید حاضر دانشگاه

تعداد

جنسیت

(نفر)

مرد

زن

7

5

2

اساتید بازنشستۀ

3

2

1

کارشناسان کاربری اراضی و فرم شهری

6

5

1

کارشناسان حمل و نقل

9

6

3
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نترین آنها  62سال سن داشتند .همچنین در
میانگین سنی مصاحبه شوندگان 45 ،سال ،که کمسن ترین آنها  33و مس 
بین مصاحبهشوندگان 71 ،نفر فوق لیسانس و  8نفر دارای مدرک دکترا بودند.
مروری بر مقولههای منتج
تآمده در سطح اول و دوم پرداخته میشود .در مرحلۀ
در بخش حاضر ،به معرفی و بررسی بیشتر مقولههای به دس 
دوم کدگذاری محوری پس از هرس موارد اضافی و غير مرتبط و انجام مقايسههای پايا و مراجعه مكرر به دادهها،
توسط محقق مفهومسازی گشت .مفاهيم پر تكرار برآمده از دادههای خام  841مفهوم را شامل شده است .سپس
فرايند مقوله بندی ،بر اساس رويه تحليلی مقايسه كردن ،گروه بندی مفاهيم در سطحی باالتر و و انتزاعی تر برای
دستيابی به مقولهها آغاز شد .در جريان اين كار هر مفهوم با مفاهيم قبل يا بعد از خود و با كل مفاهيم موجود
مقايسه و تطابق داده شد و بر اساس همانندی و نزديكی ،مقولهها ساخته شدند .مقولههای ساخته شده شامل  6مقولۀ
اصلی با  17زیرمقوله می باشند که در جدول شمارۀ ( )2نمایان است.
جدول  :4جدول مفاهیم ،مقوالت و خرده مقوالت استخراج شده از دادههای کیفی
خرده مقوالت

مفاهیم

توجه به پیادهمحوری

معابر عریض مخصوص شهروندان ،پیادهروهای خالی از ماشین ،طراحی خیابانهای دوستدار پیادهروی

ت ها
نبس 
اتصال مسیرها و تقلیل در ب 

معابر کمشیب ،نفوذپذیری باال و کاهش مسیرهای بنبست ،ایجاد سلسله مراتب دسترسی و اتصال شبکههای حرکتی

طراحی حمل و نقل محور

یه ا
کاهش سرانه زمین برای دیگر وسائط نقلیه ،افزایش سایر کاربر 

وجود تنوعگرایی مسکن و احداث مساکن آپارتمانی

توجه به نفع فردی و احداث آپارتمانهای شخصی ،عدم وجود خانههای تک سرنشین

تهای حمل و نقل همگانی
زیرساخ 

تهای پایدار (آسفالت و زیرسازی مناسب) و مناسب اقلیم برای مسیرهایی اتوبوس و اتمام پروژۀ مترو
ایجاد زیرساخ 

ایجاد تمایل به سرمایهگذاری حمل و نقل

ایجاد هماهنگی و همکاری بین شرکتها و سازمانهای گوناگون خصوصی و دولتی

تهای حمل و نقل
تکنولوژی و زیرساخ 

سهای تندرو
تهای مطرح واگنسازی مترو و اتوبو 
انطباق با نوینترین توسعههای روز دنیا ،استفاده از محصوالت شرک 

کاهش ترافیک

لهای شخصی
کاهش بار ترافیکی شهر -آسایش روانی مردم -حجم کم اتومبی 

ترویج فرهنگ استفاده از وسائط حمل و نقل

گرایش کمتر به استفاده از اتومبیل شخصی ،تغییر ذهنیت نامناسب از حمل و نقل عمومی

روابط اجتماعی بین ساکنین محالت

گسترش روابط اجتماعی ،ارجحیت نفع عمومی

امنیت عمومی

افزایش امنیت اجتماعی و عمومی ،امنیت بیشتر زنان و کودکان و افراد ناتوان در مناطق پر تراکم

یها
بهرهمندی ساکنان ناحیه از تقویت دسترس 

فراهم شدن گزینههای مختلف حمل و نقل برای گروههای اجتماعی ،شریانهای باز و سلسله مراتبی

رشد سرمایهگذاری در مناطق اطراف

یها اطراف ایستگاهها
سرمایهگذاری دولتی و بخش خصوصی در بخش حمل و نقل عمومی و کاربر 

افزایش ارزش زمین

افزایش ارزش زمین در اطراف کریدورها و رونق اقتصادی منطقه

ته ا
هزینههای ساخت و نگهداری زیرساخ 

تهای حیاتی آب ،برق ،گاز و ...
کاهش هزینه احداث و نگهداری شریانهای اصلی ،زیرساخ 

هزینههای مصرف انرژی

یهای تجدیدپذیر و صرف هزینههای صرفهجویی شده در دیگر ابعاد مورد نیاز
کاهش  02درصدی مصرف انرژ 

برنامهریزی و هماهنگی بین اختیارات قانونی و سرمایهگذاران

برنامهریزی و هماهنگی بین اختیارات قانونی و سرمایهگذاران و توسعۀ پراکنده و جسته و گریخته

تدوین و بازنگری در طرح جامع حمل و نقل و طرح تفصیلی

ایجاد بستر کارشناسی شده از طریق تدوین راهکارها و اصول پیادهسازی توسعۀ حمل و نقل محور با توجه به ساختار شهری

مدریت و عرضۀ پارکینگ

ایجاد قطعات قطعات بزرگ پارکینگ در محدودههای ایستگاهی ،محدودیت در پارک حاشیهای خودرو در معابر اصلی و فرعی

مدیریت تقاضای حمل و نقل

بیتوجهی به گسترش سامانۀ حمل و نقل همگانی ،نقص در اعمال سیاستهای تردد ،استفاده از خودرو شخصی و محدودکننده

تهای فسیلی و آالیندهها
کاهش مصرف سوخ 

تهای فسیلی ،کاهش آلودگی
سرمایهگذاری دولتی و بخش خصوصی در بخش حمل و نقل عمومی و کاهش چشمگیر سوخ 

افزایش سرانۀ فضای سبز

افزایش سرانۀ فضای سبز ،پاالیش هوای شهر ،تعدیل آب و هوای شهر

مالحضۀ خصوصیات آب و هوایی تمامی فصول

طراحی محیطمحور بر اساس فصول چهار گانه
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حمل و نقل سبز کنار و کاهش جزیرۀ حرارتی

طراحی پیاده محور با استفاده از دوچرخه
مأخذ :یافتههای پژوهش9931 ،

مقوله محوری
مقولۀ محوری پژوهش حاضر ،مبحث اصلی و عبارت کلیدی است که مصاحبه و گفتگوی مصاحبهکنندگان پیرامون
یترین ایده در بین عبارات ،بیشترین تأکید بر روی آن قرار گرفته است .در این راستا،
آن شکل گرفته و به عنوان اصل 
مقولۀ محوری در رسالۀ حاضر ،همان توسعۀ حمل و نقل محور با توجه به ساختار شهری تبریز است که در زمینۀ
این موضوع ،مصاحبهشوندگان به مفاهیمی نظیر توسعۀ فشردۀ شهری و اختالط کاربریها در کنار توسعۀهاب و
یپذیری همۀ اقشار جامعه ،دستیابی به توان اقتصادی بهتر و رقابتپذیری بیشتر شهر،
عهای ایستگاهی ،دسترس 
مجتم 
مدیریت هماهنگ و برنامهریزی توسعۀ حمل و نقل و نهایتًاًا نیل به اقلیم و هوای پاک که با هدف دستیابی به
آرمانشهر در تمامی زمینههای فرایند توسعۀ حمل و نقل محور ( )TODاز آغاز تا پایان اشاره نمودند .همچنین نکتۀ
حیاتی حاصل از توسعۀ حمل و نقلمحور ،این است که در نهایت ،این موضوع منجر به توانمندسازی چارچوب
حمل و نقلی پایدار با توجه به ساختار شهر تبریز و پیادهسازی الگوی جدیدی از توسعۀ شهری و رقابتپذیری
شهری شود ،که در این بین ،همۀ این موضوعات مورد اشاره کارشناسان مصاحبه شونده بود.
جدول  :5مقولۀ محوری و مفاهیم اولیۀ مقولۀ محوری پژوهش
تعداد و تکرار

مقولۀ سطح دوم
کد

مقولۀ سطح اول

C1
C2

توسعۀ حمل و نقل محور با توجه به ساختار کالن شهری
مقولۀ محوری

C3
C4
C5
C6

مفاهیم اولیه
یها
توسعۀ فشردۀ شهری و اختالط کاربر 
عهای ایستگاهی
توسعۀ مجتم 
سپذیری برای همۀ اقشار جامعه
دستر 
تپذیری بیشتر شهر
دستیابی به توان اقتصادی بهتر و رقاب 

71
71
23
81

مدیریت هماهنگ و برنامهریزی توسعۀ حمل و نقل

22

نیل به اقلیم و هوای پاک

10
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شرایط علی
نکتهای که نقش بسیاری در به وجود آمدن لحساس نیاز به توسعۀ حمل و نقل محور و ایجاد توسعۀ شهری جدید
تبخشی فضایی در طر 
یشود ،وجود الزامات وحد 
در شهر م 
حهای کاربری اراضی و هماهنگی توسعۀ  TODبا
ساختار و فرم شهری است ،که در صورت هدایتپذیری در راه مناسب ،باعث کاهش بسیاری از مشکالت حمل و
یشود .وجود ترافیک شدید شهری و اتکای مفرط به وسائط نقلیۀ شخصی و تک
نقلی و کاربری اراضی شهری م 
سرنشین ،یکی دیگر از اساسیترین بحرانهای موجود در شهر تبریز است که لزوم توجه به ساختار حمل و نقلی
یکند .همچنین از دیگر عوامل علی مهم در تمسک به طرح توسعۀ حمل و نقل محور
جدید را بیش از پیش روشن م 
یتوجهی به دسترسی اقشار
یتوان از مقولههایی نظیر «عدم وجود طرح انسانی در طراحی محیط و ب 
( ،)TODم 
یهای ناشی از مقیاس
تپذیری و صرفهجوی 
مختلف اجتماعی به مراکز حمل و نقل»« ،لزوم رونق اقتصادی ،رقاب 
مناطق شهری» «تهیۀ طرح اختصاصی-بومی و توسعۀ حمل و نقل محور پایدار» و نهایتًاًا «آلودگی هوای شهری و
لزوم پاالیش آن» اشاره کرد.

تدوین الگوی توسعۀ حمل و نقل محور137 ...

«...یکی از عمدهترین موضوعاتی که امروزه خصوصا کشورهای اسکاندیناوی که اتفاقا طرحهای حمل و نقلی خیلی

موفقی را پشت سر گذاشتن ،دیزاین انسانی ساختمانها و خدمات در اطراف کریدورای حمل و نقله .کاری کردن که

شهروندا به صورت ناخودآگاه جذب محیط بشن .بر اساس تجربۀ شخصی که از حضور در شهرهای آمستردام و

کپنهاگ بدست آوردم ،وجود جاذبهای محیطی حول ایستگاههای حمل و نقل هست که باعث سرزندگی محیط

کهای تجاری دور محدوده .حتی تو پاریس وقتی خیابون شانزه لیزه
شده و شما میبینید چه رونقی دارند .پر از مار 

قدم بزنید در کنار طراحی محصورکنندۀ دروازه دوگول و فروشگاههای تجاری معتبر ،مراکز بازی کودکان هم تعبیه

شده که بسیار جالب و درس آموزه (...
.)P25

مقولۀ سطح دوم

P1, P2, P3, P4, P6, P8, P9, P11, P12, P14, P17, P18, P21, P22,

جدول  :6عوامل علی درتوسعۀ حمل و نقل محور1
کد

مقولۀ سطح اول

C7

وحدت بخشی فضایی

عوامل علی

C8
C9

طراحی انسانگرایانه

C10
C11

رونق اقتصاد منطقه

C12

تعداد و تکرار

مفاهیم اولیه
یها
ایجاد سیستم اختالط کاربر 

13

اانطباق سیستم حمل و نقل محور با فرم شهری

11

طراحی انسانمدارانۀ محیط

9

استفادۀ تمامی اقشار اجتماعی از مراکز جاذب حمل و نقل

9

ننیل به شهر سالم و هوای پاک

23

یهای ناشی از کاهش سفرها
تپذیری شهری و جهانی شدن صرفهجوی 
رقاب 

11

لزوم تهیۀ طرح اختصاصی-بومی و توسعۀ حمل و نقل

C13

تدوین طرح بومی توسعۀ حمل و نقل محور

8

آلودگی هوای شهری و لزوم پاالیش آن

C14

نیل به شهر سالم و هوای پاک

18

مأخذ :یافتههای پژوهش9931 ،

شرایط مداخلهگر
یای هستند که به پدیدهای ارتباط پیدا میکنند و بر راهبردهای کنش متقابل تأثیر
شرایط مداخلهگر ،شرایط ساختار 
یکند
یگذارند .شرایط مداخلهای ،گاهًاًا در زمینهای خاص ،راهبردها را سهولت بخشیده ،یا آنها را محدود م 
م
لمحور با مالحضۀ فرم و ساختار شهری،
( .)Strauss & Corbin, 1998در این مطالعه ،در رابطه با توسعۀ حمل و نق 
یهای جدید و به روز حمل و
لمحور و پراکندگی کاربریها»« ،توسعۀ مترو»« ،فناور 
عواملی از جمله« :بافت اتومبی 
ل و نقل محور»« ،حمایت از برنامهریزی
نقل»« ،فرهنگ عمومی و عنصر مشارکت» و « سودآور بودن توسعۀ حم 
 TODتوسط نهادهای شهری».

«...تجربیات کشورای دیگه رو بررسی کنیم متوجه میشیم که کشور توسعه یافتهای همچون ژاپن ،مشارکت مردم را در پروژههای
حمل و نقلی از مراحل ابتدایی برنامهریزی تا مراحل نهایی قانونگذاری و اجرا محقق کرده .چرا موفقن؟ چون برای مردم
برنامهریزی میکنن پس اونارو همراه کردن .شما مقایسش کنید با مملکت ما و شهر تبریز ،فساد انقد بیداد میکنه که ارادهای برای

مشارکت مردم نمیمونه.)P3, P4, P7, P8, P10, P11, P13, P15, P16, P17, P25( .»...
ل محور()TOD
جدول  :6عوامل مداخلهگر در توسعۀ حمل و نق 
مقولۀ سطح دوم

1

مقولۀ سطح اول

کد

شریانها و کاربری اراضی

C16

C15

مفاهیم اولیه

تعداد و تکرار

شریانهای خودرو محور

91

پراکندگی عناصر سازگار

02

 -جداول کاملی عواملی علی ،زمینهای ،مداخلهگر ،راهبردها و پیامدها ،در بخش ضمائم به مقاله پیوست گردیده است.
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C17
عوامل علی

یهای ناسازگار
کاربر 

C18

توسعۀ مترو

C19

یهای جدید و به روز حمل و نقل
فناور 

C20
C22
C23

آلودگی هوای شهری و لزوم پاالیش آن

تهای مترو ،مونوریل و تراموا
توسعۀ زیرساخ 

14

اینترنت اشیا و هوش مصنوعی

11

 Big Dataو مدیریت هوشمند تقاضای حمل و نقل

C21
مشارکت و فرهنگ

61

C24
C25
C26

10

سیستمهای جدید و شارژی حمل و نقل شهری

8

مشارکت مدنی ،اجتماعی و شهروندی

9

اصالح فرهنگ شهروندی و ایجاد حس تمایل به مشارکت

11

کارگروههای متخصص و متعهد و تحقیقات آیندهنگرانۀ  TODدر شهر

12

تگذاری مناسب حمل و نقل
سی ا س 

14
8

حهای شهری
بازنگری در طر 

مأخذ :یافتههای پژوهش13 99 ،

بستر (زمینه)
تهای خاص و ویژهای که راهبردها و اعمال یا تعامالت را
شرایط زمینهای ،بافت یا بستر ،عبارت است از :موقعی 
یدهند (کوربین و اشتراوس ، 89 : 2008 ،کرسول .) 115 : 2013 ،با توجه به موضوع مورد مطالعه و
تحت تأثیر قرار م 
موقعیت منطقۀ مورد مطالعه و در نظرگیری جوانب مختلف موضوع ،مصاحبهشوندگان به زمینه و قابلیت منطقۀ مورد
مطالعه در جهت پذیرش توسعۀ حمل و نقلمحور اشاره نمودند .بر این اساس شش مقولۀ «ساختار فشردۀ شهری»،
حهای جامع
«شریانهای غیر اصولی و مساکن آپارتمانی»« ،سیستمهای حمل و نقل سنتی»« ،اجتماع محلی»« ،طر 
حمل و نقل» و «آب و هوا و محیط شهر» شناسایی شدند .بسیار مورد تأکید و توجه قرار گرفتند .با مالحضۀ این
یباشند.
یشود که برخی از این عوامل در سطح خرد و برخی دیگر نیز در سطح کالن ،مطرح م 
عوامل روشن م 

حهای جامع حمل و نقل» به عنوان بستر مطالعاتی موضوع توسعۀ  ،TODبه عنوان مقدمهای بر توسعۀ
وجود «طر 

حهای تحقیقاتی و سازمانی برای تسریع در امور این
یگردد .وجود طر 
حمل و نقل محور بسیار حیاتی محسوب م 

نوع توسعه ،به عنوان یکی از عوامل زمینهای در توسعۀ حمل و نقل محور توسط متخصصان ،عنوان شد.

...)P3, P5, P6, P8, P10, P11, P13, P15, P16, P17, P18, P20, P21, P22, P23, P25
جدول  :7عوامل زمینهای در توسعۀ حمل و نقل محور
مقولۀ سطح دوم

مقولۀ سطح اول

کد

ساختار فشردۀ شهری

C28

C27

C29
عوامل زمینهای

C30
شریانها و مساکن

C31

سیستمهای سنتی حمل و نقل

C32

اجتماع محلی

C33
C34
C35
C36

حهای جامع حمل و نقل
طر 
آب و هوا و محیط شهر

راهبردها

C37
C38
C39
C40

مفاهیم اولیه

تعداد و تکرار

ساختار فشرده و نیمه فشردۀ شهری

61

یهای ناسازگار
کاربر 

71

پراکندگی جمعیت

71

ماشینمحوری در طراحی شریانها

15

مساکن یک شکل و تنوعپذیری کم

61

الگوریتمهای مدیریتی حمل و نقل

13

فرسودگی ناوگان حمل و نقل شهری

13

تمایل شهروندان به مشارکت
سرزندگی اجتماعی

9
11

ساز و کارهای مشارکت شهروندی
مطالعات اختصاصی توسعۀ حمل و نقل محور
هماهنگی با اسناد و طرحهای فرادست
اختالف دمای فصول مختلف سال
طهای شهری متفاوت
م حی 

10
81
13
81
12

( P1, P2,

تدوین الگوی توسعۀ حمل و نقل محور337 ...

اقداماتی است که جهت کنترل ،اداره و برخورد با پدیدهای تحت شرایط مشاهده شدۀ خاص صورت میپذیرند.
یشود .کنشگران جهت تحقق پدیده ،تدابیری
راهبرد ،مکانیزم و تدبیری است که در برخورد با پدیده به کار گرفته م 
یکنند .استروش و کوربین راهبرد را چگونگی
یکنند و بر اساس شرایط و امکانات موجود راهبردی را اخذ م 
اتخاذ م 
یکند (استراوس و کوربین .) 155 :29 13 ،به عبارت دیگر ،راهبرد
مدیریت توسط افراد در مواجهه با مسائل تعریف م 
یگیرند و با صورت گرفتن آنها پدیده
کنشهای هدفمندی است که برای حل یک مسأله یا نیل به اهدافی صورت م 
یشود .در این راستا ،در رسالۀ حاضر ،عواملی نظیر «ایجاد مجتمعهای ایستگاهی و اختالط کاربریها»،
محقق م 
نترین سیستمهای حمل و نقلی»« ،مشارکت اجتماعی
«طراحی انسانمحور با مالحضۀ بافت شهری»« ،بکارگیری نوی 
ساکنین و آموزش»« ،سیستم برنامهریزی و مدیریت یکپارچه در حکمرانی حمل و نقل شهری» و «زیباسازی و ایجاد
فضاهای جذاب شهری» به عنوان راهبردهای پژوهش بدست آمدند

«...معتقدم باید تفکر خود را نسبت به  TODعوض کنیم چرا که تا به امروز هم حمل و نقل همگانی را افزایش داده

ایم اما در کنار آن شهر را بر مبنای شهری خودرو محور طراحی و ساخته ایم از اینرو تغییری در ترافیک و آلودگی

لونقل عمومی ،یک الین دوچرخه ،یک
هوای کالنشهر تبریز بوجود نیامده است .خیابانها باید حداقل دو الین حم 

الین پیادهرو و حداکثر دو الین خودروی شخصی داشته باشدP1, P2, P3, P4, P8, P10, P12, P14, P18, P19, ( »...

.)P20, P22, P23, P24

جدول  :8عوامل راهبردی در توسعۀ حمل و نقلمحور
مقولۀ سطح دوم

مقولۀ سطح اول

کد

مجتمعهای ایستگاهی و اختالط کاربریها

C42

C41
C43

عوامل زمینهای

C44
طراحی انسانمحور محیط

C45

مشارکت و آموزش

C46

سیستم برنامهریزی و مدیریت یکپارچه

C47
C48
C49
C50

زیباسازی و پاکسازی

C51
C52

مفاهیم اولیه

تعداد و تکرار

طراحی و ایجاد مجتمعهای ایستگاهی

14

یهای سازگار
اختالط کاربر 

10

یهای ناسازگار
انتقال کاربر 

12

ایجاد ساز و کار پیادهمداری در محدوده

14

استفاده از حمل و نقل پاک در محیط نظیر دوچرخه ،موتور شارژی

13

حها و پروژههای حمل و نقل
ایجاد امکان مشارکت فعال ساکنین در طر 

13
11

تهای اجتماعی
آموزش شهروندی و ایجاد زیرساخ 
کاربری زمین ،عملکردی ،وجهه عمومی سازمانی ،شبکه و سرمایهگذاری

11

حهای فرادست
هماهنگی طرح توسعۀ حمل و نقل محور با طر 

12

زیباسازی محیط با مالحضۀ فرهنگ و تاریخ بومی

12

یهای سرگرمکننده و جذاب نظیر پارک شهربازی و فضای
ایجاد کاربر 

14

سبز
زیباسازی و نورپردازی ساختمانهای اطراف

10

مأخذ :یافتههای پژوهش9931 ،

پیامدها
آخرین اصطالح پارادایمی به روش استراوس و کوربین پیامدهاست .هر جا انجام یا عدم انجام عمل ،تعامب معینی
در پاسخ به امر یا مسألهای یا به منظور اداره یا حفظ موقعیتی از سوی فرد یا افرادی انتخاب شود ،پیامدهایی پدید
یآید .برخی از این پیامدها خواسته و برخی ناخواستهاند (استراوس و کوربین .)651 :29 13 ،برآیند و پیامد
م
راهبردهای مورد استفادۀ مصاحبهشوندگان در این رساله ،عبارتند از پیامدهای«اصالح ساختار بافت ناحیهای و محلی
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تبخشی فضایی و رعایت سلسلهمراتبی شریانها»« ،استقرار سیستمهای نوین و باکیفیت حمل و نقل
از طریق وحد 
عمومی کاهش ترافیک»« ،مشارکتپذیری باالی اجتماع محلی و اجرای عدالت اجتماعی»« ،منفعت ناشی از وضعیت
لمحور و
بسامان اقتصادی محله و بهبود وضعیت معیشتی ساکنان»« ،دستیابی به برنامهریزی بومی-محلی حمل و نق 
تپذیری شهری» و نهایتًاًا «پاالیش محیطی و ایجاد فضاهای مفرح و بانشاط شهری» میباشد.
حرکت در راستای رقاب 

یکنن؟ چرا اینهمه تأکید دارن رو این
«...به نظرتون چرا انقد تو غرب روی مسائل اجتماعی سرمایهگذاری م 

موضوعات؟ اجتماع همیشه به عنوان یک زیرساخت قوی پیشرفت و توسعۀ منطقه ،شهر و کشور نقشی اساسی

داشته و حتی میبینیم تو ساالی اخیر حتی در داخل ،این مطالعات شتاب بیشتری گرفته .اینکه حس اعتماد و تشویق
به مشارکت برای اهالی به وجود بیاد و جامعه خودشو مسئول و مهم بدونه در امر ادارۀ جامعه ،خیلی از مسائل به

راحتی میتونه حل بشه .اینا گفتنشون راحته که اگه تحقق پیدا کنن واقعًاًا خیلی از مسائل و مشکالت جامعه حل

میشه .اجتماع برای شهر یه سرمایۀ بزرگه در صورتی که این سرمایه درست هدایت بشه ،مسیر توسعۀ حمل و نقل

در این شهر و کشور بسیار هموار میشه و طراحی محالت و مراکز حمل و نقل با نظر ساکنین و نیازهای آنها

بازساخت میشه .روح اجتماعی در این مراکز دمیده میشه .افراد سرزندهتر میشن ،محله هویت پیدا میکنه ،امنیت میره

باال و.)P2, P4, P6, P8, P9, P11, P12, P14, P15, P16, P20, P21, P22, P23( .»...
لمحور
جدول  :8پیامدها در در توسعۀ حمل و نق 
مقولۀ سطح دوم

مقولۀ سطح اول

کد

پیامدهای کالبدی-فضایی

C55

C54
C56

عوامل زمینهای
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لمحور با توجه به ساختار کالنشهری در شهر تبریز
شکل  :1مدل تبیینی توسعۀ حمل و نق 
مأخذ :یافتههای پژوهش9931 ،

نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
در سالهای اخیر ،رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از تکامل یافته ترین دیدگاههای توسعه
شهری ،که بر ارتباط متقابل حمل و نقل عمومی و توسعه شهری تأکید دارد ،مطرح شده است .این رویکرد از
یهایی چون ارتقای کیفیت طراحی محلهای ،افزایش کاربریهای مختلط ،گسترش تعامالت اجتماعی ،کاهش
ویژگ 
استفاده از اتومبیل و گسترش گزینههای جابه جایی سازگار با حمل و نقل عمومی همانند دوچرخه سواری و پیاده
روی ،برخوردار است .با گذشت یک نسل از تجربه به کارگیری رویکرد مذکور در تدوین الگوی توسعه شهری
برای کشورهای پیشرو ،بسیاری از موانع و چالشهای سد راه اجرا و اثربخشی آن آشکار شده است که خود متضمن
بهره گیری کامل از پتانسیلهای این نوع از توسعه است.
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توسعه حمل و نقل محور عبارتست از مناطقی با قابلیت پیادهروی که در فاصله  ۸۰۰متری یا یک  ۴۰۰متری از
ایستگاههای حمل و نقل عمومی قرار گرفتهاند و شامل کاربریهای مختلط از جمله اداری ،تفریحی ،خردهفروشی و
یهای این توسعه
مسکونی هستند و تراکم باال ،فشردگی در بافت شهری ،فضاهای باز و عمومی و… از دیگر ویژگ 
م
لمحور این توانایی را دارد که کیفیت زندگی پایدار را مهیا کند و هزینههای مربوط به
یباشند .توسعه حمل و نق 
حمل و نقل خانوارها را با تجهیزات مناطقی با کاربریهای مختلط کاهش دهد و همچنین باعث کاهش بازخوردهای
زیستمحیطی شود .پژوهش حاضر به منظور تدوین مدل 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 نوع توسعه برای شهرهای
ایران ،از روش گراندد تئوری استفاده به عمل آمد و از تعداد  25کارشناس امور حمل و نقل جهت انجام
مصاحبههای عمیق و استخراج کدهای تحقیق استفاده گردید و مقولهها استخراج شدند .مقولههای ساخته شده پس
از اشباع نظری ،درون  6مقولۀ اصلی (ساختاری-کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی ،حمل و نقلی ،نهادی-مدیریتی و
زیستمحیطی)با  17زیرمقوله ،از طرف نگارندگان طبقهبندی شدند .بر این ،توسعۀ حمل و نقل محور با مالحضۀ
ساختار شهری به عنوان عامل محوری پژوهش انتخاب شد .عوامل علی جهت چنین توسعهای 5 ،شاخص کلی لزوم
طهای مجاورهابهای حمل ونقل ،حرکت
وحدت بخشی فضایی کاربریهای شهری ،لزوم طراحی انسانمدارانۀ محی 
به سوی رونق اقتصادی فضاهای شهری ،لزوم تدوین طرح بومی توسعۀ حمل و نقل و نهایتآ لزوم پاالیش
یهای شهری منتج از تردد وسائط نقلیۀ شخصی را شامل شدند .همچنین ،در رابطه عوامل تسهیلکننده و
آلودگ 
یهای جدید و به روز ،مشارکت
مداخلهگر این توسعه 5 ،شاخص شریانها و کاربری اراضی ،توسعۀ مترو ،فناور 
اجتماعی و مقبولیت فرهنگی و در نهایت حمایتهای نهادی ،شناسایی شدند .در این بین ،عواملی نظیر ساختار
حهای جامع حمل و نقل
فشردۀ شهری ،شریانها و مساکن ،سیستمها و وسائط سنتی حمل و نقل ،اجتماع محلی ،طر 
و آب و هوا و محیط شهر ،به عنوان زمینه و بستر توسعۀ حمل و نقل محور در شهر تبریز ،لقب گرفتند .در زمینۀ
یها ،طراحی
راهبردهای دستیابی به این توسعه در شهر تبریز ،ایجاد مجتمعهای ایستگاهی و اختالط کاربر 
یهای اجتماعی و فرهنگی تبریز ،ایجاد امکان آموزش و مشارکت اجتماعی اقشار
انسانمحور محیط با توجه به ویژگ 
اجتماعی ،پایهریزی سیستم برنامهریزی و مدیریت یکپارچه و نهایتًاًا زیباسازی محیط و هوای شهری ،به عنوان
استراتژیهای برتر پژوهش حاضر انتخاب گردیدند .در نهایت ،پیامدهای پژوهش حاضر ،شامل پیامدهای کالبدی-
فضایی (تجمیع کاربریهای سازگار و وحدتبخشی فضایی ،تنوع مساکن ،ایجاد مجتمعهای ایستگاهی ،افزایش
دسترسی پیاده) ،پیامدهای حمل و نقل (هوشمند شدن سیستمهای حمل و نقل و بهینهسازی وسائط نقلیۀ عمومی،
ج گی ر ی
وجود طرح جامع حمل و نقل محور مختص شهر تبریز) ،پیامدهای اقتصادی (افزایش ارزش زمین ،او 
فعالیتهای اقتصادی محالت ،بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها) ،پیامدهای اجتماعی (افزایش آموزش و آگاهی در
رابطه با حقوق شهروندی ،افزایش مراودات اجتماعی و ایجاد سرزندگی ،تحقق عدالت و مشارکت اجتماعی)،
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حها و اسناد فرادست) و پیامدهای
پیامدهای مدیریتی و برنامهریزی (افزایش هماهنگی بین بخشی ،هماهنگی با طر 
زیستمحیطی (کاهش مصرف انرژی و آالیندهها ،افزایش سرانۀ فضای سبز و هوای پاک) شدند.
کاربران اصلی  TODعابرین پیاده هستند ،بنابراین برنامهریزی فضا برای  TODدر اطراف ایستگاههای خطوط ریلی
سبک باید بگونه ای باشد تا عابرین پیاده بتوانند از آنها استفاده نماید یعنی حداکثر فاصله تا ایستگاه می بایست یک
پیاده روی  ۵تا  ۱۰دقیقهای و یا یک فاصله  ۶۰۰متری باشد .فضای در نظر گرفته شده برای ایستگاه  TODمی
بایست اجازه ترکیب مکانهای مسکونی ،ادارات و مراکز کاری ،مراکز خرید و مراکز خدماتی را فراهم آورد .ترکیب
کاربری زمین می تواند بصورت افقی و عمودی باشد بدین معنی که کاربریهای مختلف می توانند در یک ساختمان
چند طبقه قرار گیرند و یا اینکه در ساختمانهای مجاور یکدیگر پخش گردند .اهمیت این موضوع از آن بابت است
که در حوزه یک ایستگاه از طریق پیاده روی می توان نیازهای مختلف را پوشش داد .در سالهای اخیر جنبش
نوشهرسازی به عنوان یکی از مطرح ترین دیدگاههای شهرسازی انسانگرا در سطح جهان مطرح گشته است.شکل
گیری این جنبش به اواخر دهه  ۱۹۷۰و ابتدای دهه  ۱۹۸۰بازمی گردد و طی دهه  ۱۹۹۰رشد سریعی داشته است
بطوریکه در حال حاضر جز مقولههای مهم شهرسازی دنیا به شمار می رود .این جنبش بیش از هرچیز توجه به
توسعه اجتماعات محلی و تکیه بر جا به جایی ساکنین محلی بصورت پیاده و یا استفاده از دوچرخه و یا وسائط
حمل و نقل همگانی دارد .از الگوهای مطرح شده در جنبش نوشهرسازی الگوی توسعه شهری حمل و نقل محور
است که در پی ایجاد مناطق و محدودهایی با اختالط کاربری و باالترین دسترسی به سیستم حمل و نقل عمومی
است.و سعی در ایجاد محلههای متراکم به جای توسعه پراکنده حومه شهرها دارد.در مقاله حاضر ابتدا با معرفی
اجمالی از نوشهرسازی اصول مورد نظر در این جنبش مورد بررسی قرار گرفته است.

دستیابی به پیامدهای مورد نظر در تحقیق حاضر ،مستلزم صرف زمان و هزینههای هنگفتی برای بدنۀ مدیریت شهری
حهای بسیار دقیق و موشکافانه کارشنساسی شده است .با وجود
است و اعمال چنین استراتژیهایی نیازمند طر 
تپذیری چنین هزینههایی برای شهر ،بسیار با سرعت انجام
نیازمندی هزینههای زیاد جهت چنین توسعهای ،برگش 
یدهد که اثرات میانمدت و بلندمدت آن ،بسیار
یگیرد و شهر را در چارچوبی رقابتگرایانه و سودآورانه ،قرار م 
م
چشمگیر خواهد بود .به دليل ماهيت ميان رشتهاي ،تحقق رويكرد  TODاز وجوه متعدد داراي پيچيدگي است .اين
موضوع هم به تعدد نهادهاي متولي مربوط بوده و هم با اسناد شهرسازي و حمل و نقل که بصورت اسناد قانوني
يباشند ،در ارتباط است .از سوي ديگر ،شيوههاي تأمين منابع مالي تحقق اين پروژهها نيز بسته به
باالدست مطرح م 
ساختار قانوني و مالي موجود دارد .تمام موارد ذکر شده ،کامال محلي و بومي بوده و الگوبرداري از شيوههاي موفق در
کي

يباشد .لذا الزم است تهيهکنندگان ،گزارش مبسوطي براي
کشور براي کاربرد در کشور ديگر ،بسادگي ميسر نم 

توجيه نحوه تحقق طرح از لحاظ ساختار قانوني و نهادي و همچنين شيوه تأمين منابع مالي براي پيشبرد پروژه تهيه
کنند.
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