
 مطالعات جغرافيايي مناطق خشک

 1396 بهار، هفتمی بيستم و دوره هفتم، شماره

 31/11/95تأييد نهايي:  23/05/95 دريافت مقاله: 

 36-52صص 

 مشهد شهرکالنمحور مبتنی بر ریل در پایداری  ونقلحملکریدوری و  یتوسعهنقش 

 مشهد دانشگاه فردوسی -ریزی شهری جغرافیا و برنامهدانشجوی دکتری ، آبکوهشيرين صباغي

 دانشگاه فردوسی مشهد -ریزی شهری جغرافیا و برنامهاستاد  ،*محمدرحيم رهنما

 دانشگاه فردوسی مشهد -ریزی شهری جغرافیا و برنامهدانشیار  براتعلي خاکپور،

 چکيده

. ستامحور مبتنی بر ریل  ونقلحملکریدوری و  یتوسعه یپایهژوهش، بررسی پایداری مشهد بر هدف پ

دانی و پایگاه ای، میآوری اطالعات از مطالعات کتابخانهو برای جمع است تحلیلی -توصیفیاز نوع روش تحقیق، 

 شهری قطار متری چهار ایستگاه 800آماری، جمعیت ساکن در شعاع  یجامعه استفاده شده است. GIS داده

کاربری،  اختالط یدرجهاز:  اندعبارتوهش های پژنمونه انتخاب گردیدند. شاخص عنوانبهنفر  319ند که است

محیطی و اثرات زیست سفر کاریهای ترانزیت، الگوی تراکم جمعیت، نرخ رشد جمعیت، دسترسی به ایستگاه

توسط است ماختالط کاربری  یدرجهها، غلبه با ایستگاه هایمحدوده تربیشدر دهد . نتایج نشان میونقلحمل

ه خارج از بسفرهای کاری % 60، بیش از چنینهمزیادی دارد.  یفاصلهپایداری  مطلوبحد و تراکم جمعیتی با 

وس و تاکسی( اتومبیل، اتوبویژه بهموتوری ) ینقلیهگیرد و باعث استفاده از وسایل سکونت صورت می یمحدوده

وژیک این ل جاپای اکولک یسرانهتن و  0011/0کل تولید کربن  یسرانهدهد که های نشان میشود. بررسیمی

ثار . بر اساس آستامترمربع(  0026/0سهم آن متعلق به قطار شهری ) ترینکممترمربع است و  89/5بخش 

 ونقلملحکریدوری و  یتوسعهالگوی  یپایهبر  ونقلحملتسلط الگوی شهر ماشینی در مشهد، بازساخت زمین و 

 هری باشد.شپایدار  و بهبود کیفیت محیط  یتوسعهبه  یابیدستتواند گام مهمی جهت محور مبتنی بر ریل، می

 .محور، مشهد ونقلحملکریدوری و  یتوسعهپایداری شهری،  واژگان کليدی:

  

                                                           

* Email: rahnama@ferdowsi.um.ac.ir                                                       ی مسئولنویسنده  :            

ساله نیا سعه پژوهیندهیآ»تحت عنوان  یدکتر یمقاله برگرفته از ر شهد شهرکالن یتو سعه کردروی با م  و و حمل یدوریکر یتو

 .باشدیم« (یلیر یدورهای: کریمورد یمطالعه) محور نقل
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 37                                           شهر مشهدکالن یداريدر پا ليبر ر يونقل محور مبتنو حمل یدوريکر ینقش توسعه

 مقدمه -1

های ، رشد روزافزون جمعیت شهرها و تسلط اصول شهرسازی مدرن، فشار زیادی بر زمین«انقالب شهری»امروزه 

شهری،  یتوسعهکه شکل مسلط  ایگونهبهایداری جوامع بر جای گذاشته است؛ نامطلوبی را بر پشهری وارد آورده و آثار 

 ,VDTCM, 2010 & Narimah؛ 265: 1392فرهودی و همکاران، ؛ 101: 1387)فریادی، استپراکنش افقی 

شهری مورد تأیید قرار گرفت تا  یتوسعههای ، اصل پایداری در برنامه20آخر قرن  یدههدر  ،(. بر این اساس2006:1

 ,VDTCM؛ 38: 1389)سرایی و همکاران، ودگوی تقاضای رشد آتی جمعیت در درون شهرهای موجود ببتوان پاسخ

خودداری  محور -اتومبیلریزی آن از برنامه ینتیجه نیاز به گسترش افقی وجود داشته باشد و در کهاین(، بدون 20 :2010

 یتوسعهریزی شهری و حرکت به سمت الگوهای (. این امر باعث تغییر رویکرد برنامه2 :1390)اکبری و طاهری،شود

(. الگوی Babalik-Sutcliffe, 2013: 417محور شده است) -ونقلحملکریدوری و  یتوسعه ازجملهپایدار شهری 

 ¼است که معموالً در درون شعاع  ونقلحملنوعی یکپارچگی عملکردی میان کاربری زمین و  درواقعمذکور  یتوسعه

)سلطانی استمتر( از ایستگاه توقف ترانزیت واقع شده است که مقیاس مناسبی برای عابران پیاده  800تا  400مایل ) ½تا 

کریدوری تالش برای غلبه بر مشکالت ذاتی اجتماعی،  یتوسعهریزی مبنی بر برنامه یپایه. (3: 1390و همکاران، 

نیازهای کاربر  تربیشو انطباق  ونقلحملهای محیطی در رویکردهای سنتی، بهبود سیستمادی و زیستعملکردی، اقتص

 (.  BArch and Lond, 1972: 100)ستادورهبا محیط پیرامون کری

در بین شهرهای ایران، مشهد نیز از پیامدهای انقالب شهری و شهرسازی مدرن در امان نیست و امروزه گرفتار 

نفر افزایش  2766258نفر به  667770از % 1/4با رشد  1390تا  1355های سال. این شهر طی استساختاری متخلخل 

نژاد و جاودانی ایرانی)هکتار رسیده است 30000هکتار به  7800از % 9/3ای با رشد رویهبی طوربهیافته و کالبد شهر نیز 

شهر » یتوسعه(. این امر، حاصل تکیه بر الگوی 30: 1389و مهندسین مشاور طرح هفتم،  29: 1391، زادهمسلمان

تخریب  . از پیامدهای منفی آن،استای ( و گسترش حاشیه137: 1387زاده، ، کاهش تراکم)رهنما و عباس«ماشینی

های مناسب کشاورزیِ هکتار از خاک 8/27747، 1385 -1335های طی سال کهطوریبهمنابع مستعد کشاورزی است؛ 

، تمامی مسائل چنینهم(. 273: 1392تولید خارج شدند)فرهودی و همکاران،  یشهر برای همیشه از چرخه یمحدوده

( موجب 120: 1390داخلی و خارجی به این شهر)سقائی، میلیون نفر گردشگر  20مذکور همراه با تردد ساالنه بیش از 

سفر در  4035560از  روزشبانهسواره در  شهریدرونشهری شده است. تعداد سفرهای افزایش تقاضای سفرهای درون

اقدامات صورت گرفته از سوی  باوجودافزایش یافته است و  1390در سال %( 8/7سفر )با رشد  5876313به  1385سال 

 ونقلحملو ترافیک برای احداث سیستم ریلی و سامانه اتوبوس تندرو جهت تکمیل سیستم یکپارچه  ونقلحملن سازما

هزار دستگاه  800شهری، غلبه با اتومبیل شخصی است. روزانه بیش از  ونقلحملهای در بین انواع گزینه بازهمعمومی، 

 یدورهشود. طی معابر شهری وارد می یشبکهخودرو به هزار  40کند و ساالنه حدود خودرو در شهر مشهد تردد می

درصد( افزایش یابد  101) هزار لیتر 996246به  هزار لیتر 984280، این امر باعث شد مصرف بنزین از 1390تا  1385

طالعات دفتر مو  28: 1386، ونقلحملریزی دفتر مطالعات و برنامههوا را به دنبال داشته است) هایآالیندهکه افزایش 

 (. 34: 1391، ونقلحمل

نفر افزایش یابد)مهندسان مشاور فرنهاد،  3666000جمعیت این شهر به  1405سال  شود دربینی میپیش، چنینهم

کالبدی  یتوسعهو عمران مشهد، چگونگی مهار  یتوسعهپیش روی طرح  یترین مسئلهبنابراین، عمده(؛ 157: 1388

سفرهای روزانه،  ی، مدیریت ترافیک و کاهش تقاضای فزاینده a(7: 1389طرح هفتم، )مهندسین مشاور گسیختهلجام

هوا و در نتیجه رسیدن به سطحی از پایداری  هایآالینده یویژهبهمحیطی های زیستکاهش مصرف انرژی و آلودگی

-ونقلحملکریدوری و  یتوسعهرویکرد  یپایه. بر این اساس، پژوهش حاضر پایداری محیط شهری مشهد را بر است

-اند که جزء زیرساختقرار گرفته موردتوجهای ریلی به این دلیل دورهدهد. کریقرار می موردبررسیمحور مبتنی بر ریل 

های عمومی و کاربری ونقلحملهای متقابل این سیستم با سایر سیستم یرابطهشوند و توجه به های اصلی محسوب می
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  38                                                 1396 بهار، هفتممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره هفتم، شماره بيستم و 

(. در راستای هدف اصلی پژوهش، 4: 1390غفوریان، فبه پایداری حائز اهمیت است) یابیدستواقع در پیرامون آن جهت 

 :باشندمیاهداف فرعی به شرح زیر 

عمومی با الگوی سفر کاری شهروندان  ونقلحملمتغیرهای کاربری زمین، تراکم و دسترسی به  یرابطهشناسایی  -1

  .مشهد

 در مشهد. ونقلحمل هایهگزینسنجش جاپای اکولوژیک انواع  -2

 تحقيق یپيشينه -2

از سوی  TOD یتوسعهای مطالعه شده و مدل گسترده طوربه( TODمحور ) -ونقلحمل یتوسعهاخیر،  هایسالدر 

های زمین ( به تجمع کاربری1990مون ) ،ارتباطدراینقرار گرفته است.  موردتوجهگیران سیاسی در سطح جهان تصمیم

کند، جایی که نسبت فضای کف کاهش های ترانزیت در امریکای شمالی اشاره میپرتراکم در پیرامون ایستگاهشهری 

 -ونقلحمل یتوسعهو کانادا در حال حاضر مرکز مطالعات  متحدهایاالت، در کشورهایی از قبیل طورکلیبهیافته است. 

، در پایتخت چنینهم. شودمیفدرال و ایالتی تأمین  هایدولتآن توسط  یکه بودجه اندکردهمحورشان را تأسیس 

 هایحومهشهر را به سمت  یحومه یتوسعهاسکاندیناوی، کپنهاگ، اسلو و استکهلم و در پایتخت فرانسه، توانستند 

 Fullerton and Knowles, 1991: 185 & Chen)ترانزیت( سوق دهند) ونقلحملای دورهاقماری واقع در امتداد کری

et al., 2012: 1598 ،ونقلحمل یتوسعهکنگ، سنگاپور و توکیو نیز هنگ ازجمله(. در برخی از شهرهای بزرگ آسیایی- 

ترانزیت ریلی  هایایستگاهشهری فشرده و بسیار پرتراکمی را که در پیرامون  یتوسعهمحور بسیار موفق بوده است و 

 ,Cervero, 1998; Cervero and Murakami, 2009; Loo et al., 2010; Majoorند، ارائه داده است)استمتمرکز 

2008; Murakami, 2011 ترانزیت  یتوسعهزمینِ حاصل از  یافزودهارزش، از کنگهنگملکی  -ریلی یتوسعه(. مدل

کرایه پایین، سودآور  رغمعلی. ترانزیت ریلی کندمیعملیاتی استفاده  هایهزینهو  آهنراه گذاریسرمایهبرای تأمین مالی 

 :Cervero and Murakami, 2009)استمسافر  یسود حاصل از امالک بیش از سود حاصل از کرایه کهطوریبهاست؛ 

2041 .) 

 یویژهبهمندی از مزایای آن، شهرهای ایران محور و امکان بهره -ونقلحملکریدوری و  یتوسعههای پتانسیل باوجود

( جهت نیل به چنین رویکردی در BRTاند از مسیرهای ترانزیت )مانند مترو، قطار سبک شهری و ، نتوانستهشهرهاکالن

حرکت به  منظوربه، محققان حالبااین(. 43: 1390زادگان و همکاران،)عباساستفاده نمایندشهری  یتوسعهریزی مهبرنا

های اند که از نمونهبرداشته هاپیشنهادکارها و راه یاولیه را در قالب بررسی وضع موجود، ارائه هایگامسمت این رویکرد، 

 توان به موارد زیر اشاره نمود:آن می

ایستگاه مترو صادقیه، تهران با  یمحدودهریزی کاربری اراضی در پژوهشی به برنامه (1389) رفیعیان و همکاران

اند. در این پژوهش پس از بررسی رویکردهای تلفیق کاربری اراضی و محور پرداخته -ونقلحمل یتوسعهرویکرد 

و طبق  مبنااستفاده از اراضی استخراج و تحلیل گردید. بر این  ی، اطالعات نحوهGISشهری، با استفاده از  ونقلحمل

ت که معیار ارتقاء در چهار سطح، نتایج بیانگر این اس اثرگذارو بررسی سه متغیر و ده معیار  MCDMگیری مدل تصمیم

های برگزیده انتخاب و بر اولویت عنوانبهعمومی و زیرمعیارها افزایش فضای سبز و افزایش بهره اقتصادی  ونقلحمل

  . ریزی کاربری اراضی ارائه شده استاساس آن، برنامه

 SWOTستفاده از تکنیک ریزی استراتژیک و با اسعی کرده است از طریق برنامه (1390) در پژوهشی دیگر، فغفوریان

محور و استفاده از اراضی پیرامون ایستگاه مترو صادقیه ارائه  -ونقلحمل یتوسعه، راهبردهایی را برای IEو ماتریس 

شهر نقش اساسی  یتوسعهتوان در تحقق دهد. اعتقاد بر این است که با بهبود استفاده از اراضی اطراف ایستگاه متر می

لزم واحی شهری در ارتباط با مترو، مستیکپارچه ن یتوسعهدارد که در این راستا، وی اذعان میو محوری ایفا نمود. 

محور ایستگاه مترو  ونقلحمل یتوسعهکه برای اجرای طرح  صورتبدینمناسب و اندیشیده شده است.  گذاریسیاست
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 39                                           شهر مشهدکالن یداريدر پا ليبر ر يونقل محور مبتنو حمل یدوريکر ینقش توسعه

با تراکم باال و پارکینگ توسعه اجازه و تشویق  منظوربهتوسعه های بندی و برنامهصادقیه باید تغییراتی در مقررات ناحیه

 .قرار گیرد موردحمایتباید از طریق قوانین و مقررات دولت  هااینکم ایجاد کرد و تمامی 

ر محالت از بهای مترو تهران در پژوهشی دیگر به بررسی تأثیرات وجود ایستگاه (1390) زادگان و همکارانعباس

دو ایستگاه مترو  هایمحدوده) موردمطالعهبررسی دو نمونه  یاند. نتیجهمحور پرداخته -ونقلحمل یتوسعهدیدگاه 

محور  ونقلحمل یتوسعه هایویژگیعمومی در تهران،  ونقلحملشریف و علم و صنعت( بیانگر آن است که مسیرهای 

ی ایستگاهی را نداشته هاهای مجتمع، ویژگیعالوهبه، بعضًا در تضاد با مفهوم محله قرار دارد. حالدرعینرا دارا نبوده و 

فضاها برای ایجاد  به یک مرکز فعال مدنی و اجتماعی را نیز ندارد و در شرایط کنونی، پتانسیل این شدنتبدیلو قابلیت 

  .شودبسیار نامناسب ارزیابی می یمرکز محله

محور،  ونقلحملکریدوری و  یتوسعههایی اذعان نمودند که بر اساس رویکرد طی بررسی (1393) رهنما و صباغی

رند. بر و جای دادن جمعیت آتی این شهر دا توسعهمتر، ظرفیت باالیی جهت  800ای ریلی مشهد تا شعاع دورهکری

استقرار جمعیت  ر( جهتنفر در هکتا 400نفر در هکتار( و تراکم باال ) 180دو سناریوی پیشنهادی تراکم پایین ) یپایه

تا  6از  تربیشان و با در نظر گرفتن این امر که نیاز نیست تعداد طبقات ساختم محدودهاین  یتوسعههای قابل در زمین

نفر و با تراکم  910308نفر در هکتار، توانایی جذب  180ا با تراکم پایین دورهطبقه باشد، مشخص گردید که این کری 8

ت که تا سال از جمعیتی اس تربیشنفر را دارند. این ارقام، حتی  2022907هکتار، توانایی جذب نفر در  400باالی 

 .شودبه جمعیت شهر مشهد اضافه می 1405

 مباني نظری -3

 محور -ونقلحمل یتوسعه منشأمفهوم و  -1-3

دمات های فعالیت و خمسکن، اشتغال، مکان یتوسعهتمرکز  فرآیندمحور اصطالحی است که  -ونقلحمل یتوسعه

شهریِ دمات ریلی دروندهد که از طریق خآهن قرار میهای جدید راههای موجود، یا ایستگاهعمومی را در پیرامون ایستگاه

هرساز ار و شمعم یطبق گفته (.Cervero, 1998: 3; Curtis et al., 2009شوند )دهی میمکرر و باکیفیت، سرویس

 هایریکاربمسکن متوسط و متراکم همراه با »محور ساده است:  -ونقلحمل یتوسعههوم مف ،معروف، پیتر کالتروپ

واقع در امتداد  هایی با کاربری ترکیبی و در نقاط استراتژیکتوسعهها و خدمات در فروشیعمومی مکمل، مشاغل، خرده

 . (Calthorpe, 1993: 43)«شوندای جمع میمنطقهسیستم ترانزیت 

 یتوسعهتر رشد هوشمند برای محور در حال حاضر یک بخش بسیار مهم رویکرد گسترده -ونقلحمل یتوسعه

خی، مسکن افزای شهری، مرزهای رشد شهری، حفاظت از آثار تاریمیان یتوسعهشهری است که شامل شهرگرایی جدید، 

 (. Goetz, 2013: 2181گردد)بندی میمنطقهو  قیمتارزان

تازه نیست. با ظهور شهرهای صنعتی متحدالمرکز پرجمعیت  یمحور یک پدیده -ونقلحملکریدوری و  یتوسعهخود 

توسط  هااینمشهورترین  یک جایگزین ارائه شدند. عنوانبههای شهری به شکل خطی در حدود یک قرن پیش، مدل

مطرح شد. در  1882در ابتدای  همنتشرشد( در یک سری مقاالت 1920-1844) 1«سوریا ای ماتا»شهرساز اسپانیایی 

را طراحی  ونقلحملتکنولوژی  یتوسعهبرای  درخورریز شهری بود که یک مدل شهری کامالً حقیقت، او اولین برنامه

شهری در روزگار خودش داشت.  ومرجهرجنظم و پر های اغلب بیتوسعهکرد. سوریا ای ماتا، بدگمانی شدیدی نسبت به 

کارآمد سازگار  ونقلحملهای شهری کامالً با زیرساخت الزم برای توسعهنظمی، او پیشنهاد کرد که بی برای مبارزه با این

آن  موازاتبهکه بر روی یک تراموا و یک شاهراه که متر عرض را اتخاذ کرد  400ری با ، فرم شه«سیوداد لینال»شوند. 

(، وارد 1969(، کلت )1970، آدامز )ازآنپس(. Permuse and Zonneveld, 2003: 170در حال اجرا بود، تمرکز یافت)

ای تراموا، مسیرهای ریلی روزانه و زیرزمینی و فرم شهری ستاره یتوسعه( ارتباط نزدیک بین 1962( و وارنر )1964)

                                                           
1- Soria y Mata 
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  40                                                 1396 بهار، هفتممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره هفتم، شماره بيستم و 

رسمیت ت اتومبیل شخصی قرار داشت، به یکای که قبل از مالدورهشکل را در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در 

توان می را 19محور از اواسط تا اواخر قرن  -ونقلحمل یتوسعه یهای اولیه(. نمونهKnowles, 2006: 418شناختند)

مشابه در  طوربهدید.  متحدهایاالتتقاطع جنوبی در انگلستان و مترو نیویورک در  آهنراهدر منچستر، آلترینکام و 

در پیرامون  هاحومهاروپایی مانند کپنهاگ در دانمارک و لیدز در انگلستان،  مانند بوستون و شهرهای آمریکاییشهرهای 

 (.Jensen, 1984; Ward, 1964افتند)ی توسعهمسیرهای تراموای برقی 

 محور -ونقلحمل یتوسعه ريزیبرنامه -2-3

د جمعیت ، بسیاری از شهرهای اروپایی، گسترش سریع فیزیکی، رش1970 یدههبعد از جنگ جهانی دوم، حداقل تا 

دند. روستایی به شهری تجربه کر هایمهاجرترا به دلیل افزایش جمعیت طبیعی و  یافتهگسترشدر مناطق شهری 

ی، شهر یتوسعهشخصی تسهیل شد. ساختار فضایی  خودرواکم از طریق افزایش شدید مالکیت ترکم هایحومهگسترش 

 یاکندهمحور، باعث گسترش افقی پر -های اتومبیلتوسعه. گیردمیاصلی شکل  ونقلحمل هایسیستماساساً از طریق 

 در زمانیدد. گرمی مورداستفادهمنابع  وریبهرهاین امر باعث افزایش فواصل سفر و کاهش  .شودمی نشینیحومهشهری و 

محور  -ونقلحمل یتوسعه یارائهه از خودرو شخصی خودش را دارد، استفاد یتوجهی از جمعیت گزینهه نسبت قابلک

 (. Fullerton and Knowles, 1991: 185 & Chen et al., 2012: 1599)شودمیبسیار دشوارتر 

 یدههو اوایل  1980 یدههدر اواخر  توانمیعمومی را  ونقلحملیکپارچگی کاربری اراضی با  ی، ایدهحالبااین

، جدید بودند. شهرگرایی جدید مخالف گسترش هوشمنددنبال کرد، زمانی که تئوری شهرگرایی جدید و رشد  1990

 زیستمحیطدر مقابل، هدف اساسی رشد هوشمند، حمایت از  بخشد.اکم است و واحد همسایگی سنتی را بهبود میترکم

 یتوسعهشهری از طریق  یفقی پراکندهش ابر حل مشکالت گسترکه  استقابل زندگی  یشدهساختهو شهرهای 

 ,.Chen et alپیشرفته شد) 2برای اولین بار توسط کالتروپ TOD یتوسعهکند. مدل تأکید می« قابل زندگی»شهرهای 

 :کندمیمحور را بدین شرح خالصه  ونقلحمل یتوسعه، اصول طراحی شهری مرتبط با (. وی1599 :2012

 و حمایت از ترانزیت؛ سازیفشرده منظوربه، ایمنطقهرشد در سطح  دهیسازمان -

 ؛هاایستگاهاز  رویپیاده یفاصلهدر  هاپارکتجاری، مسکونی، مشاغل و  هایکاربریاستقرار  -

  ؛شوندمیکه مستقیماً به مقاصد محلی متصل  پسندعابرخیابان  یشبکهایجاد  -

 ؛هاهزینهترکیبی از انواع مسکن، تراکم و  یارائه -

 ناطق ساحلی و فضاهای باز باکیفیت؛حساس، م هایزیستگاهحفظ  -

 ؛ایجاد فضاهای عمومی -

 (.Calthorpe, 1993: 43ای ترانزیت محالت موجود)دورهمجدد و میان افزا در امتداد کری یتوسعهتشویق به  -

سکونی، عمومی را در مناطق م ونقلحملشوند که دسترسی به محور با این هدف طراحی می -ونقلحملهای توسعه

کنند جلوگیری می از وابستگی صرف به اتومبیل هاآن درنهایتتجاری یا  مناطقی با کاربری ترکیبی به حداکثر برسانند. 

اهش انتشارات کاین امر، کاهش ازدحام ترافیک، بهبود کیفیت هوا و  ینتیجهدهند. و مسافران ترانزیت را افزایش می

رو، ایستگاه محور، معموالً از یک مرکز با یک ایستگاه قطار، ایستگاه مت -ونقلحمل یتوسعه ی. یک محلهستاکربن 

که به بیرون از مرکز  تریتراکمکم یتوسعهنسبتاً متراکم و  یتوسعهتراموا یا ایستگاه اتوبوس برخوردار است که توسط 

 (.Chen, et al, 2007: 1)گرددمیگسترده شده، احاطه 

 

 

                                                           
2- Calthorpe 
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 41                                           شهر مشهدکالن یداريدر پا ليبر ر يونقل محور مبتنو حمل یدوريکر ینقش توسعه

 موردمطالعه یمحدوده -4

بین متغیرهای  یرابطهخاص، برای بررسی  طوربهو  استمشهد  شهرکالندر پژوهش حاضر  موردمطالعه یمحدوده

قطار  1های خط متری ایستگاه 800واقع در شعاع  یمحدودهکاربری زمین، تراکم و دسترسی با الگوی سفر شهروندان، 

شده برای قطار بینیدلیل انتخاب این کریدور این است که از بین چهار خط پیش شهری مشهد، مطالعه شده است.

جای  ونقلحملهای انواع گزینه موردنظربرداری شده است و در شعاع کیلومتر بهره 19تنها این خط به طول  ،شهری

. استمیزان اختالط(  ازنظرکاربری )های گوناگون هایی با مشخصهمحدوده یدربرگیرندهاین کریدور ، چنینهماند. گرفته

متری  800شعاع  یمحدودهنمونه انتخاب و  عنوانبهایستگاه  4برداری در این مسیر، ایستگاه در حال بهره 22از بین 

در چهار نوع  ونقلحمل یها بر اساس مشخصهمشخص شد. ایستگاه GIS( در محیط Bufferاز طریق گزینه ) هاآن

( ایستگاه تبادل با تعداد زیادی خط اتوبوس مجاور که تبادل را تسهیل 1باشند: بدین شرح می بندی شدند کهطبقه

های پایانه ( ایستگاه3کند؛ که امکان تبادل و دسترسی سریع را تسهیل می BRT( ایستگاه تبادل با خطوط 2کند؛ می

باشند. طبق های باال میظم که فاقد مشخصههای من( ایستگاه4ند؛ ستهایستگاه پایانی قطار شهری  یدربرگیرندهکه 

و ایستگاه  از: ایستگاه پارک ملت، ایستگاه بسیج، ایستگاه غدیر اندعبارتایستگاه انتخابی به ترتیب  4بندی مذکور، طبقه

 (.1اقبال الهوری )شکل 
 

 
 شهری مشهدقطار  1های خط متری ایستگاه 800در شعاع  موردمطالعه هایمحدوده: موقعیت 1شکل 

 شناسي تحقيقروش -5

ای، میدانی های کتابخانهآوری اطالعات از روشتحلیلی است، برای جمع -روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی

اختالط  یدرجهاز:  اندعبارت موردبررسیهای استفاده شده است. شاخص GISموجود در  هایداده( و پایگاه نامهپرسش)

های ریلی(، الگوی سفر کاری و ایستگاه ویژهبهعمومی ) ونقلحملکاربری، تراکم و رشد جمعیت، دسترسی به ایستگاه 

ها نیز از ضریب آنتروپی نسبی استفاده موتوری. جهت تحلیل وضعیت کاربری ونقلحملهای جاپای اکولوژیک انواع گزینه

  .شده است
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  42                                                 1396 بهار، هفتممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره هفتم، شماره بيستم و 

((/)log(                                                                             1ی رابطه
1

log(*(
1

N
PDEN

PDEN
i

N

i

i


 

ر مقیاس دها تعداد انواع کاربری Nو محدوده های کاربری کلبهنسبت مساحت یک کاربری  PDENدر این فرمول،  

تر و ر توزیع عادالنهنزدیک باشد، بیانگ 1دارد و هرچه مقدار آن به  1و  0ای بین . ضریب آنتروپی دامنهاست موردمطالعه

 (. 121: 1387زاده، )رهنما و عباساست ترنامتعادلتوزیع  یدرجهتر باشد، بیانگر یکنزد 0هر چه به 

های اهپیرامون ایستگ یمحدودهمتری چهار  800در این پژوهش، جمعیت ساکن در شعاع  موردنظرآماری  یجامعه

ل کوکران، باشند. طبق فرمو( می1385نفر )سرشماری نفوس و مسکن،  84728 بربالغ رکلیطوبهند که ستهقطار شهری 

آماری  یمعهجا (1قرار گرفته است. جدول ) موردبررسی هاآنو الگوی سفر کاری  استنفر  319حجم کل نمونه انتخابی 

 SPSSاری از تحلیل شاخص الگوی سفر ک منظوربهدهد. نشان می موردمطالعه هایمحدودهو حجم نمونه را در هر یک از 

 استفاده شده است.
 

 موردمطالعه هایمحدودهآماری و حجم نمونه  یجامعه: 1جدول 

آماری  یجامعه موردمطالعه یمحدوده

 )نفر(

حجم نمونه 

 )نفر(

 87 23185 ایستگاه اقبال الهوری یمحدوده

 42 11199 ایستگاه پارک ملت یمحدوده

 98 25877 ایستگاه بسیج یمحدوده

 92 24467 ایستگاه غدیر یمحدوده

 319 84728 جمع

 

در سال  5و واکرناگل 4ریس ( کهEF) 3نیز مدل جاپای اکولوژیکی ونقلحملمحیطی انواع جهت تحلیل اثرات زیست

بر  EFاست. باال بودن رقم  زیستمحیطکننده کیفیت شاخص، بیان عنوانبه EFابداع کردند، استفاده شد. مقدار  1996

های وارده بر های انسانی و کم بودن آن، بر کم بودن آسیبمحیطی ناشی از فعالیتهای زیستباال بودن آسیب و تخریب

 شود:مراحل اصلی زیر را شامل می EFداللت دارد. روش کلی محاسبات  زیستمحیط

مصرف  و تقسیم موردبررسی یمنطقه هایدادهس مجموع مصرف ساالنه مواد مصرفی اصلی بر اسا یسرانهتخمین  -

 کل به میزان جمعیت؛

االنه هر سبه هر نفر برای تولید هر مورد مصرفی از طریق تقسیم متوسط مصرف  شدهدادهتخمین زمین اختصاص  -

 مورد بر متوسط ساالنه تولید یا بازده زمین؛

 اختصاصفر نمتوسط کل جا پای اکولوژیک هر نفر از طریق جمع زدن تمامی مناطق اکوسیستم که به هر  یمحاسبه -

 است؛ یافته

متوسط  ضربحاصلکه با  (Nریزی )مورد برنامه ی منطقهجاپای اکولوژیک برای جمعیت هر  نبه دست آورد -

𝐸𝑓𝑝)جمعیت  یاندازهجاپای اکولوژیک هر نفر در  = 𝑁 × 𝐸𝐹) به دست می(آیدRees and Wackernagel, 1996) .

 Pezzetta andهای محاسبه جاپای اکولوژیک در کالج کلرادو)برای تطبیق این روش در تحقیق حاضر، روش

Drossman, 2005 ی که با توجه به مصرف صورتبهمورد جستجوی این مطالعه تعدیل و تعمیم داده شد،  هایداده( برای

 ینقلیهدر هر یک از انواع وسایل  جاشدهجابه یروزانهافراد و تعداد مسافر  یسوخت، تعداد سفرهای روزانه یروزانه

                                                           
3- Ecological Footprint   

4- Rees 

5- Wackernagel 
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 43                                           شهر مشهدکالن یداريدر پا ليبر ر يونقل محور مبتنو حمل یدوريکر ینقش توسعه

مترمربع  برحسبمصرف روزانه در هر وسیله  یسرانه یکنندهمشهد، میزان زمین تأمین شهریدرون ونقلحملسیستم 

 محاسبه شد.

 های تحقيقيافته -6

 موردمطالعه هایمحدودهشناختي جمعيت های کالبدی ومشخصه -1-6

متری از  800واقع در شعاع  یمحدودههای جمعیتی چهار های وضعیت کالبدی و ویژگینتایج بررسی ،در این بخش

از: شاخص اختالط کاربری،  اندعبارتدر این بخش  موردبررسیهای های قطار شهری ارائه شده است. شاخصایستگاه

 های قطار شهری. تراکم جمعیتی، نرخ رشد جمعیت و دسترسی به ایستگاه

ضریب آنتروپی »ها از توزیع متعادل کاربری یدرجهبررسی  منظوربهکه در بخش روش تحقیق ذکر شد طورهمان

و  2تعیین گردد. شکل  موردمطالعه هایمحدودهها در هر یک از استفاده شده است تا میزان اختالط کاربری« نسبی

 دهند.نتایج این بخش از بررسی را نشان می 2جدول 
  

 
 موردمطالعه هایمحدودهها در : توزیع و تنوع کاربری2شکل 

 

نتروپی متوسط های ترانزیت ریلی، از ضریب آمتر ایستگاه 800واقع در شعاع  موردمطالعه هایمحدوده، 2طبق جدول 

 ( هم کمی باالتر است. 73/0این میزان در برخی نقاط از ضریب آنتروپی کل شهر ) کهطوریبه برخوردارند؛به باال 
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  44                                                 1396 بهار، هفتممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره هفتم، شماره بيستم و 

 (1390) موردمطالعه هایمحدودهاختالط کاربری زمین در کل شهر مشهد و  یدرجه: 2جدول 
اقبال  یمحدوده کل شهر کاربری

 الهوری

پارک  یمحدوده

 ملت

 غدیر یمحدوده بسیج یمحدوده

 درصد وسعت درصد وسعت درصد وسعت درصد وسعت درصد وسعت 

 23 466269 53 1056244 15 297898 41 836056 26 78348484 مسکونی

 1 14754 1 13548 43 861785 1 27664 3 11963710 آموزشی

 12 239744 8 153208 2 30958 1 12329 1 3330488 اداری

 10 210790 0 6294 25 498309 1 13358 15 45893908 فضای سبز

 0 984 0 9475 0 1421 1 12197 1 1479497 درمانی

 8 153819 0 105 0 277 0 112 1 1412022 تأسیسات

 0 6293 5 83037 0 4297 0 8134 1 2792991 تجاری

 0 1627 0 7656 0 510 0 1407 1/0 377220 مذهبی

 23 464579 28 570726 14 299228 33 662855 18 52611187 معابر

 3 56426 0 661 1 14681 8 157617 18 54740589 بایر

کاربری 

 ترکیبی

47049904 16 278271 14 636 0 109046 5 394715 20 

 100 2010000 100 2010000 100 2010000 100 2010000 100  300000000 جمع

 ضریب

 آنتروپی

73/0 54/0 55/0 51/0 76/0 

 

رابطه (. در 3 جدولسازد )را آشکارتر می هاآن، تفاوت موردمطالعه یمحدودهشناختی جمعیتهای نگاهی به ویژگی

  :استذیل  صورتبه معموالً شهری با بررسی وضعیت تراکم جمعیت

 نفر در هکتار( 200الف( تراکم باال )بیش از 

 نفر در هکتار( 100-200ب( تراکم متوسط )

 (. Hasibuan et al, 2014: 626) هکتار(نفر در  1-100ج( تراکم پایین )

های موردمطالعه بین دو سطح پایین و بندی، تراکم جمعیتی محدودهشود، طبق این طبقهطور که مشاهده میهمان

های موردمطالعه باالتر از میانگین کل شهر مشهد نیز، تراکم جمعیت محدودهمتوسط، متغیر است. در مقایسه با کالن

 باشند.شهر می

در سطح محور،  -ونقلحملکریدوری و  یتوسعهتحقق الگوی  یزمینهدر  شدهانجام هایبررسیبر اساس  چنینهم

 ای شهری پیشنهاد شده است:دورهبا تراکم جمعیت در امتداد کریرابطه دو سناریو در جهانی 

 نفر در هکتار 400سناریوی تراکم باال با  -

 ,Victorian Department of Transportion and City of Melbourneدر هکتار ) نفر 180سناریوی تراکم پایین با  -

نفر در  180) موردنظرسطح انتظار الگوی  ترینکمکه تراکم جمعیتی حتی از  شودمینیز مشاهده این ارتباط در  (.2010

 است. ترپایینهکتار( 
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 (1365-1390) موردمطالعههای محدودهشناختی کل شهر مشهد و های جمعیت: مشخصه3جدول 

 جمعیت محدوده 

65 

 جمعیت

75 

 جمعیت

85 

 جمعیت

90 

نرخ 

 رشد

75-65 

نرخ 

رشد 

85-75 

نرخ 

رشد 

85-75 

وسعت 

 )هکتار(

جمعیت تراکم 

)نفر/ 1390

 هکتار(

9/18 23620 23185 15356 27114 اقبال الهوری  2/4  4/0  201 711  

ملت پارک  5240 8200 11199 9479 5/4  1/3  3/0-  201 47 

-7/1 22636 25877 26629 31002 بسیج  2/0-  6/2-  201 131  

7/1 19273 24467 24857 20882 غدیر  11/0-  7/4-  201 96 

شهر کل  1463508 1887414 2427316 2766258 6/2  5/2  6/2  30000 92 

 ( پژوهش هاییافته؛ 1390آماری  هایبلوک؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1392شهرداری مشهد،  ی: )آمارنامهمنبع
 

، 1365-1390 یدورهطی  موردمطالعه یمحدودهدهد که نرخ رشد جمعیت نشان می چنینهم شدهانجامهای بررسی

 .بوده استدرصد(، یا با رشد منفی و یا با روند کاهشی مواجه  6/2در مقایسه با نرخ رشد جمعیت کل شهر )

دقیقه  20)متر  800های قطار شهری تا شعاع ارزیابی دقیق بررسی وضعیت دسترسی پیاده به ایستگاه منظوربه

 ینقشهخدمات اطراف هر ایستگاه و با استفاده از  یمعابر و حوزه یشبکهروی(، این شاخص با توجه به الگوی پیاده

و  3های نمونه، بررسی شد )شکل ایستگاه یدهمحدو، برای GIS افزارنرمدر  یشبکهخدمات در بخش تحلیل  یحوزه

 (. 4جدول 
 

 
 متر 800تا شعاع  موردمطالعههای محدودهقطار شهری در  : قابلیت دسترسی فضایی به ایستگاه3شکل 

 

)با متوسط جمعیتی  موردبررسیهای  یمحدودهدرصد از  55/31میانگین، تنها  طوربهها بیانگر آن است که یافته

های قطار شهری برخوردارند. دلیل پایین بودن سهم این سطح از نفر( از سطح دسترسی باال به ایستگاه 11880معادل 
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 ینحوه چنینهمها و محدودههای بزرگ آموزش عالی و فضاهای سبز در برخی از توان در وجود کاربریدسترسی را می

 جستجو کرد.معابر شهری  یشبکهتوزیع و سهم 

 موردمطالعه هایمحدودهالگوی سفرهای روزانه کاری در  -2-6

های ترانزیت ریلی مشهد در متری ایستگاه 800بررسی الگوی سفرهای روزانه کاری ساکنین واقع در شعاع  ینتیجه

% 60حل کار بیش از م کهاین، به دلیل موردمطالعههای محدودهدهد که در نشان می شده است. این نتایج ارائه 5جدول 

ند، در ستهاز ساکنین حداقل دارای یک دستگاه خودرو شخصی % 60و حدود  استسکونت  یمحدودهشاغلین، خارج از 

کاری،  یروزانهجهت انجام سفرهای  مورداستفادهموتوری  ینقلیه یین وسیلهتربیشمتوسط  طوربهطول یک هفته 

(  %35/14) تنهاییبه بین این دراست و سهم اتوبوس ( %97/15اتومبیل و اتوبوس )، LRTو ترکیبی از ( %35/22اتومبیل )

برای انجام چنین سفرهایی در تمامی روزهای هفته،  LRTیا ترکیبی از اتوبوس و  LRTاستفاده از  ،بین این در. است

های محدودهاز ساکنین % 2/43دهند. این در حالی است که را به خود اختصاص می%( 3سهم )بیش از  ترینکم

دهندگان، مشکالت اند. بخش اعظم پاسخهای ترانزیت واقع شدهمتری از انواع ایستگاه 600-400 یفاصلهدر  موردمطالعه

( را تعداد کم LRTاتوبوس و  ویژهبهعمومی ) ونقلحملاز  ترکمبع دالیل اصلی عدم استفاده یا استفاده عمده و بالت

زمانی اتوبوس، افزایش کرایه تاکسی و تعداد کم واگن قطار و استهالک باالی بسیاری از  یفاصلهسراتوبوس، عدم رعایت 

 اند. های معمولی اعالم کردهاتوبوس
 )به درصد( موردمطالعه هایمحدودهکاری در  یروزانه: الگوی سفرهای 5جدول 

اقبال  یمحدوده متغیر

 الهوری

پارک  یمحدوده

 ملت

 میانگین کل غدیر یحدودهم بسیج یمحدوده

محل کار 

 شاغلین

 75/60 5/43 48 5/59 92 محدوده خارج از 

 25/39 5/56 52 5/40 8 محدوده داخل 

 100 100 100 100 100 جمع

تعداد 

خودرو 

 خانوار

1 7/66 9/61 6/80 7/33 72/60 

2 8 - 2/8 - 05/4 

3 - - - 4/5 35/1 

 88/33 9/60 2/11 1/38 3/25 فاقد خودرو

 100 100 100 100 100 جمع

 یوسیله

ی نقلیه

 مورداستفاده

جهت انجام 

سفرهای 

 روزانه

 3/10 7/8 1/6 - 4/26 پیاده

LRT - - 1/5 8/9 73/3 

 35/22 4/5 7/35 3/33 15 اتومبیل

 45/10 5/18 3/16 - 7 موتورسیکلت

 35/1 4/5 - - - دوچرخه

 28/1 - 1/5 - - دوچرخه و اتومبیل

LRT 65/3 4/5 2/9 - - و اتوبوس 

LRT97/15 2/16 5/22 - 2/25 ، اتوبوس، اتومبیل 

 35/14 6/19 - 6/28 2/9 اتوبوس

 67/6 - - 5/9 2/17 اتوبوس، تاکسی، اتومبیل

 9/9 11 - 6/28 - تاکسی

 100 100 100 100 100 جمع

متوسط 

 یفاصله

محل 

سکونت تا 

 تریننزدیک

 54/15 6/7 4/22 - 2/32 متر 200از  ترکم

400-200 1/16 31 7/33 1/39 96/29 

600-400 7/51 5/40 6/31 49 2/43 

800+ - 6/28 3/12 3/4 3/11 
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 47                                           شهر مشهدکالن یداريدر پا ليبر ر يونقل محور مبتنو حمل یدوريکر ینقش توسعه

ایستگاه 

 ترانزیت

 )متر(

 100 100 100 100 100 جمع

مشکالت 

 یعمده

 ونقلحمل

 عمومی

 32/22 1/14 1/5 3/33 4/26 تعداد کم اتوبوس

 13/12 13 2/10 - 3/25 واگن قطارتعداد کم 

 یفاصلهعدم رعایت سر

 زمانی اتوبوس

23 6/28 4/22 1/14 03/22 

 5/20 36 4/17 6/28 - افزایش کرایه تاکسی

در سطح  BRTنبود 

 محلی

- - 1/4 4/5 38/2 

 87/7 4/5 2/11 - 9/14 استهالک اتوبوس

 37/9 12 5/25 - - سایر

 4/3 - 1/4 5/9 - موارد یهمه

 100 100 100 100 100 جمع

 شهری در مشهد ونقلحملمحيطي اثرات زيست -3-6

( 6ل )مشهد در جدو شهرکالندر  ونقلحملهای محیطی مصرف منابع انرژی توسط انواع شیوهنتایج آثار زیست

وس، ، نظیر اتوبشهریدرونمختلف  ینقلیهسفرهای روزانه در مشهد با وسایل  تربیش طورکلیبهمشخص شده است. 

ی در سفرها ونقلحملگیرد. سهم هر یک از وسایل بوس، تاکسی، قطار شهری و خودروهای شخصی صورت میمینی

 روزانه در جدول مذکور ارائه گردیده است. 
 

 1392مشهد در سال  ونقلحملیی و میزان مصرف انرژی سیستم جاجابه: توزیع سفرهای روزانه و عملکرد 6جدول 

 
 سیستم

 
 نوع وسیله 

متوسط  جابجایی روزانه )نفر( سفرهای روزانه
 یفاصله

سفر 
 )کیلومتر(

متوسط 
مصرف 
روزانه 
 6سوخت

 یسرانه
مصرف 

در  سوخت
هر 

 کیلومتر

 درصد تعداد درصد تعداد

 
 عمومی

تاکسی و 
 مسافربر

946838 48/16 1893676 37/30 9/6 653318 049/0 

 022/0 86884 1/7 82/8 550000 06/1 61186 بوسمینی

 028/0 109631 1/7 82/8 550000 87/26 1544095 اتوبوس

 001/0 64/136 - 08/2 130000 43/1 81808 قطار شهری

 1/0 1823906 12/7 08/41 2561666 58/44 2561666 اتومبیل  خصوصی

 1/0 62504 51/7 33/1 83228 45/1 83228 وانت

 03/0 97911 99/6 5/7 466910 13/8 466910 موتورسیکلت

 - - - 100 6235480 100 5745731 جمع

، طرح هفتم مهندسین مشاور ؛1392؛ شرکت قطار شهری مشهد و حومه، 1392و ترافیک مشهد،  ونقلحمل یمارنامهآ) :منبع

1389 :65 ) 

                                                           
باشد، به استثنای قطار سبک شهری که می« لیتر»واحد سنجش میزان مصرف سوخت )بنزین و گازوئیل( انواع حمل و نقل  -6

 است.« کیلووات ساعت»
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  48                                                 1396 بهار، هفتممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره هفتم، شماره بيستم و 

 

درصد  84/45موتوری در مشهد،  ونقلحملاز مجموع سفرهای روزانه با انواع وسایل  طورکلیبهبر اساس این جدول، 

ط به وسایل درصد مربو 16/54بوس و قطار شهری( و عمومی )از قبیل تاکسی، اتوبوس، مینی ونقلحملمربوط به وسایل 

وسایل  با عملکرد و سهم هر یک ازرابطه . در استخصوصی )شامل اتومبیل شخصی، موتورسیکلت و وانت(  ونقلحمل

ین سهم را دارند. تربیشبه ترتیب ومبیل، اتوبوس، تاکسی و مسافربر شهری مشهد نیز ات یروزانهدر انجام سفرهای  نقلیه

شهری، مقدار  ونقلحمل هایگزینهمحاسبات جاپای اکولوژیک انواع  ی( و بر اساس شیوه5با توجه به مندرجات جدول )

 شدهرسیبرتوسط هر مسافر  تولیدشدهبرای جذب کربن  موردنیازو زمین  آزادشدهرف سوخت، میزان کربن مص یسرانه

 ارائه شده است.  7و نتایج در جدول 

 ترینکمدهد که شهری مشهد نشان میدرون ینقلیهجاپای اکولوژیک هریک از وسایل  یسرانهنتایج محاسبات 

مترمربع و  005/0بوس با به مینی بعدازآنترمربع به استفاده از قطار شهری و م 0026/0جاپای اکولوژیک با  یسرانه

مربع اختصاص متر 1و  1/2، 2/2جای پای اکولوژیک  یسرانهین به اتوبوس، وانت و اتومبیل شخصی به ترتیب با تربیش

 دارد. 
 

  1392شهری مشهد در سال درون ینقلیه:  جاپای اکولوژیک هر یک از وسایل 7جدول 

مصرف  یسرانه نقلیه وسایل 

سوخت در هر  یروزانه

 7سفر

کربن آزادشده  یسرانه

(Tons Carbon 

BTU) 

جاپای  یسرانه

 اکولوژیک )مترمربع(

کل جاپای اکولوژیک 

 )مترمربع(

 946838 5/0 00009/0 17/0 تاکسی

 2750 005/0 000001/0 017/0 بوسمینی

 1210000 2/2 0004/0 5/0 اتوبوس

 338 0026/0 00000048/0 57/0 قطار شهری

 5123332 2 00038/0 7/0 اتومبیل

 166456 2 00038/0 7/0 وانت

 280146 6/0 00011/0 2/0 موتورسیکلت

 7729860 3076/7 0013/0 - جمع

 (پژوهش هاییافته) :منبع

 

ال منابع توان نتیجه گرفت که چنانچه زوشهری مشهد می ونقلحملجاپای اکولوژیک انواع  یسرانهبا نگاهی به 

 عنوانبهشهری،  ونقلحملهای های بین اثر انواع گزینهناشی از مصرف انرژی یک مسافر قطار شهری برای تعیین نسبت

و شخصی، ت، خودربوس، تاکسی، موتورسیکلدر نظر گرفته شود، زمانی که یک مسافر سوار بر مینی 1اثر و معادل  ترینکم

کند تفاده میبرابر فردی که از قطار شهری اس 846و  808، 385، 146، 77، 2شود به ترتیب حدود وانت و اتوبوس می

 شود.می محیطیزیستباعث کاهش یا تخریب منابع 

ین جاپای اکولوژیک به ترتیب به اتومبیل شخصی )با تربیشدهد بررسی نتایج کلی جاپای اکولوژیک نشان می

آن  ترینکممترمربع( اختصاص دارد و  946838 مترمربع( و تاکسی )با 1210000مترمربع(، اتوبوس )با  5123332

توان استدالل نمود که با اختالف زیاد، استفاده از قطار . بر این اساس میاستمترمربع(  338متعلق به قطار شهری )با 

                                                           
ثنای قطار سبک شهری که با است، به است« لیتر»واحد سنجش میزان مصرف انرژی )بنزین و گازوئیل( انواع حمل و نقل  -7

 باشد.می« گرم»توجه به مقدار زغال سنگ مورد نیاز برای تولید الکتریسیته، 
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محیطی ین اثر تخریبی را بر روی منابع زیستتربیشی و استفاده از خودروی شخصی، اتوبوس و تاکس ترینکمشهری 

 گذارند. شهر مشهد می

 ونقلحملهای های بیانگر این است که کل جاپای اکولوژیک حاصل از مصرف انرژی در انواع گزینهبررسی چنینهم 

ای انرژی برای هر مسافر جهت جذب آثار گلخانه موردنیازفضای سبز  یسرانهو  استمترمربع  7729860شهری برابر با 

 5893908برابر با  1392مترمربع است. این در حالی است که مساحت فضای سبز مشهد در سال  38/1مصرفی برابر با 

و بر این اساس، شهر  است مترمربع 95/0فضای سبز موجود مشهد برای هر مسافر روزانه برابر با  یسرانهمترمربع و 

 با کمبود مواجه است.  شهریدرون ینقلیهت جذب کربن حاصل از مصرف انرژی وسایل مشهد جه

 گيری و پيشنهادهانتيجه -7

درصدی  1/4با رشد  زمانهم 1355-1390های است که طی سال ایگونهبهدهد که ساختار مشهد ها نشان میبررسی

های نشأت گرفته از سیاست تربیشیابد که درصد در افق گسترش می 9/3با رشد  رویهبی طوربهجمعیت، کالبد شهر نیز 

ای است. بر این ها، تکیه بر الگوی شهر ماشینی و گسترش حاشیههای جامع مبتنی بر تفکیک کاربریحاکم بر طرح

ها اختالط کاربری یدرجهاند. ساز شهری رفتهوساخت زیرهکتار از اراضی مرغوب کشاورزی به  27747اساس، حدود 

و  استمختلف سطح شهر متوسط به باال و تراکم جمعیت در دو سطح پایین و متوسط  هایمحدودهوسعت در  ازلحاظ

)این  است.  ترپاییننفر در هکتار( نیز  180محور ) ونقلحملکریدوری و  یتوسعهسطح انتظار الگوی  ترینکمحتی از 

کاربری  ازجملهها کاربری کلبهدرصد(  نسبت  36باالی وسعت معابر و اراضی بایر ) سهم ینتیجه تربیشامر، خود نیز 

اند، در نظر گرفته شده تعمیمقابلهای نمونه عنوانبهدر این پژوهش  موردمطالعههای نمونه ازآنجاکهمسکونی است(. 

فاصله سطح پایداری  ترینمطلوبها و تراکم جمعیتی هنوز با سطح ترکیب کاربری ازنظرشهر  هایمحدودهتوان گفت می

 دارند. 

های . طبق تحلیلاست هاآنکاری در مشهد نیز بیانگر افزایش تقاضای روزافزون  یروزانهبررسی وضعیت سفرهای 

اغلب با  محل سکونت و یمحدودهسفرهای کاری به خارج از % 60، بیش از موردمطالعه هایمحدودهبرای  شدهانجام

گیرد و بر این اساس صورت می( %97/15، اتومبیل و اتوبوس )LRTو یا ترکیبی از ( %35/22استفاده از اتومبیل )

آلودگی هوا دارند. این الگو ای در شود که نقش فزایندههای فسیلی استفاده میاز سوخت تربیش LRT استثنایبه

های مسکونی و شغلی در نقاط مختلف کاربری ویژهبهها توزیع کاربری یاختالط و نحوه یدرجهگرفته از وضعیت نشأت

های رغم وجود ایستگاهدهد که علیها نشان میکه جدایی محل کار از سکونت را منجر شده است. بررسی استشهر 

LRTتوان به تعداد در انجام سفرهای روزانه کاری بسیار ناچیز است. از دالیل اصلی آن می ینقلیه ی، سهم این وسیله

 چنینهمبرداری تنها یک خط و عدم دسترسی باالی بسیاری از شاغالن از طریق این وسیله به محل کار و ، بهرهکم واگن

ستجو کرد که خود ناشی از الگوی قطار شهری ج تر از متوسط بخش اعظم شاغالن به ایستگاهسطح دسترسی پایین

 درصد ساکنین از دسترسی باال برخوردارند(.   55/31که تنها  ایگونهبه) استها معابر و قطعات کاربری یشبکه

-کاربری ویژهبهها محیطی نیز نتایج بیانگر این است که ساختار شهر مشهد، عدم توزیع عادالنه کاربریزیست ازلحاظ

در آلودگی هوای این شهر  توجهیقابلموتوری، سهم  ینقلیهسفرهای روزانه با وسایل  یغلبهی و های مسکونی و شغل

شهری، مشخص گردید که  ونقلحملجاپای اکولوژیک  یسرانه یزمینهدر  شدهانجامطبق محاسبات  کهطوریبهدارند؛ 

 ترینکمکه  استمترمربع  3076/7کل جاپای اکولوژیک این بخش  یسرانهتن و  0013/0کل تولید کربن حدود  یسرانه

تواند مترمربع( است که دلیل آن می 2/2ین به اتوبوس )تربیشمترمربع( و  0026/0سهم آن متعلق به قطار شهری )

ین جاپای تربیش، جاشدهجابهمسافران روزانه  کلبهاما با توجه  ؛های اتوبوس باشداستهالک باالی بسیاری از دستگاه

، سهم اتومبیل درواقع. استچنان متعلق به قطار شهری  همآن ترینکماکولوژیک به اتومبیل شخصی اختصاص دارد و 

 . استاز همه  تربیش محیطیزیستهای در آلودگی
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آن، حرکت از این الگو به سمت الگوی  ونقلحملهای بر اساس آثار ساختار فضایی فعلی شهر مشهد و زیرساخت

، زمینه را برای یکپارچگی توسعهزیرا استفاده از این الگوی  ؛نمایدمحور ضروری می ونقلحملکریدوری و  یوسعهت

مجدد، کاربری ترکیبی و تراکم باال در امتداد  یتوسعهافزا، میان یتوسعهدر قالب ) ونقلحملریزی کاربری زمین و برنامه

به پایداری را فراهم  یابیدست یزمینهتواند آن در شهر مشهد می کارگیریبهکند و ( فراهم میونقلحملای دورهکری

)شامل پیاده، دوچرخه، اتوبوس و  ونقلحملهای جایگزین نماید و تا حد امکان با فراهم کردن شرایط استفاده از شیوه

ای در کاهش ا، نقش برجستهدورهیهای شغلی واقع در امتداد کرفعالیت یویژهبهها ریل( و افزایش دسترسی به فعالیت

، ونقلحملهای ریلی در بین انواع گزینه ونقلحمل ازآنجاکهمحیطی ایفا کند. های زیستآن آلودگی تبعبهمصرف انرژی و 

ای به این ویژهآتی مشهد، توجه  یتوسعهتوانند جهت ریزان و مدیران شهری میجاپای اکولوژیک را دارد، برنامه ترینکم

ا از توانایی جذب جمعیتی دورهکه در بخش بازبینی ادبیات اشاره گردید، این کری طورهمانزیرا  ا داشته باشند؛ورهدکری

ریزان ، توجه برنامهدرواقعآتی شهر مشهد برخوردارند.  یتوسعهنفر و در نتیجه پتانسیل باالیی جهت  2022907 بربالغ

و یکپارچه به دو بخش کاربری  زمانهمای که منجر به توجه ریزیبرنامهای ریلی و تدوین دورهو مدیران شهری به کری

و الگوهای  ونقلحملتواند امکان غلبه بر بسیاری از مشکالت اقتصادی، اجتماعی، عملکردی، گردد، می ونقلحملزمین و 

محیطی ، مسائل زیستتبعبهباشند، فراهم سازد و سفر را که خود نتیجه الگوی شهر ماشینی و گسترش افقی مشهد می

 ونقلحملکریدوری و  یتوسعهالگوی  یپایهشهر مشهد بر  ونقلحمل، بازساخت زمین و دیگرعبارتبهرا بهبود بخشد. 

 رسد. پایدار شهری امری ضروری به نظر می یتوسعهبه  یابیدستای ریلی جهت دورهدر امتداد کری یویژهبهمحور، 

گیران شهر ریزان و تصمیمهای آتی، مدیران، برنامهدههشود که در طول پیشنهاد می بر اساس آنچه بیان گردید،

کریدوری  یتوسعهکه  -توسعههای تسهیل ترین و هدفمندترین سیستمبه سمت یکی از فعالتوسعه مشهد از مدل فعلی 

های ریلی درون شهر مشهد در اکثر ایستگاه توسعهحرکت نمایند و این الگوی  -استمحور مبتنی بر ریل  -ونقلحملو 

ریلی  ونقلحملجایی و قابلیت دسترسی و کاربری ترکیبی باکیفیت، اجرا شود تا هم از خدمات کلی با خدمات باالی جابه

 های شغلیکاربری ویژهبهها غیرموتوری تشویق شوند و هم دسترسی به انواع کاربری ونقلحملهای حمایت گردد و گزینه

شود و در نتیجه استفاده از اتومبیل و اتوبوس )با جاپای  پذیرامکانریلی  ونقلحملسواری و از طریق پیاده، دوچرخه

 اکولوژیک باال( برای انجام سفرهای روزانه به حداقل ممکن برسد.

 منابع -8

 یمبتن یقطار شهر یهاستگاهیدر مجاورت ا یستگاهیا یهااحداث مجتمع یسنج(. امکان1390عماد ) ،یطاهر ن،یحس ،یاکبر .1

 ک،یونقل و ترافحمل یمهندس یالمللنیکنفرانس ب نیازدهمیمشهد(،  یقطار شهر 1: خط یمورد ی)نمونه TOD هیبر نظر

  .رانیتهران، ا

 یو توسعه یزیر، مشهد: معاونت برنامه1391شهر مشهد  ی(. آمارنامه1392) رایزاده، سممسلمان ،یمجتب نژاد،یرانیا یجاودان .2

 .اطالعات لیآمار و تحل تیریمشهد با نظارت مد یشهردار

، مشهد: سازمان 1386 زییونقل شهر مشهد پاحمل یآمارنامه نیسوم(. 1386ونقل )حمل یزیرمطالعات و برنامه دفتر .3

  .مشهد کیونقل و ترافحمل

، مشهد: سازمان 1391 زییونقل شهر مشهد پاحمل یآمارنامه نی(. هشتم1391ونقل )حمل یزیرمطالعات و برنامه دفتر .4

 .شهر مشهد کیونقل و ترافحمل

در  (TOD) ونقل محورحمل یتوسعه کردی(. کاربرد رو1389) اریاسفند ،یقیصد ثه،یحد ،یتفرش یعسکر ،یمجتب ان،یعیرف .5

و  یزیربرنامه ،یمدرس علوم انسان ی(، فصلنامههیمترو صادق ستگاهیمطالعه: ا ی)نمونه یشهر یهانیزم یکاربر یزیربرنامه

  .295-312، صص 3 ی، شماره14 یفضا، دوره شیآما

 ییالگو ،یونقل عمومحمل یدورهایتوسعه در امتداد کر تی(. سنجش ظرف1393) نیریش آبکوه،یصباغ م،یمحمدرح رهنما، .6

 تخت،یپا یو سامانده ییتمرکززدا شیمشهد(، هما یقطار شهر یدورهایکر ،یمورد یشهرها )مطالعهکالن یدهنو در سامان

 .رانیتهران، ا
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شهر، مشهد: انتشارات جهاد  یسنجش فرم کالبد یهاو مدل ی(. اصول، مبان1387زاده، غالمرضا )عباس م،یمحمدرح رهنما، .7

 .مشهد یگاهدانش

مبدأ و مقصد  یریآمارگ جیمشهد )نتا کیونقل و تراف(. مطالعات جامع حمل1374مشهد ) کیونقل و ترافحمل سازمان .8

   .مشهد کیونقل و تراف(، مشهد: سازمان حملنیساکن

محالت شهر بابلسر،  یتوسعه یردایو سنجش سطح پا یابی(. ارز1389) هیسم ،یمیابراه قه،یصد ،یلطف ن،یمحمدحس ،ییسرا .9

 .37-60، صص 2 یسال اول، شماره ،یشهر یزیرپژوهش و برنامه یمجله

آمار زائران و گردشگران  رامونیشده در پانجام یهااسناد، مطالعات و پژوهش نیو تدو لیتحل ،ی(. بررس1390) یمهد ،ییسقا .10

 .مشهد یشهردار یو فرهنگ یشهر مشهد، مشهد: معاونت اجتماعبه کالن یورود

 یتوسعه یهاپروژه یاز اجرا یناش یافزوده اقتصاد(. ارزش1390) حهیمل ،یزارع رود بزان درضا،یآزاده، س ،یعل ،یسلطان .11

 .رانیمشهد، ا ران،یا یکنفرانس اقتصاد شهر نیاول راز،یش یمحور در بخش مرکز یونقل عمومحمل

 گاهیو جا یونقل همگانبر حمل یمبتن یمفهوم توسعه ی(. بررس1390) میمر ،یمحمد ه،یرضازاده، راض ،یمصطف زادگان،عباس .12

  .43-58، صص 17 ینظر، سال هشتم، شمارهباغ یتهران در آن، فصلنامه یمترو شهر

شهر  یبر گسترش افق یلی(. تحل1392محمد ) دیس ،ینیحس ،یدعلیس ،ینیحس ،یدموسیس ،یاهلل، پورموسورحمت ،یفرهود .13

، 50 ی، شماره18سال  ،یزیرو برنامه ایجغراف یهیآن بر منابع خاک، نشر ری( و تأث1385-1335) ریاخ یدر چند دهه مشهد

  .280-259صص 

 یتوسعه شیمجموعه مقاالت هما دار،یجوامع پا یسوبه یکردیکوچک رو اسیدر مق یشهر ی(. طراح1387شهرزاد ) ،یادیفر .14

 .(، تهران: انتشارات طرح نو1محله ) یکالبد -ییفضا ی)توسعه یامحله

 ی)نمونه یشهر یدر بهبود استفاده از اراض (TOD) محور -ونقلحمل یتوسعه یراهبرد یزیر(. برنامه1390مهسا ) ان،یفغفور .15

برج  یالمللنیب یهاشیمرکز هما ک،یونقل و ترافحمل یمهندس یالمللنیکنفرانس ب نیازدهمی(، هیمترو صادق ستگاهیا یمورد

 .رانیتهران، ا الدیم

انداز توسعه و عمران: اهداف، راهبردها و شهر مشهد )چشمو عمران کالن (. طرح توسعه1388مشاور فرنهاد ) مهندسان .16

 .توسعه و عمران مشهد یزیر(، مشهد: نهاد مطالعات و برنامههااستیس

 ،یآمار و اطالعات اقتصاد لینقل مشهد )تحلومطالعات جامع حمل ی(. بهنگام ساز1389مشاور طرح هفتم ) نیمهندس .17

 .شهر مشهد کیونقل و تراف(، مشهد: سازمان حملنیزم یو مسائل کاربر یاجتماع

 یهامدل یونقل مشهد )ساخت، پرداخت و اعتبارسنجمطالعات جامع حمل یساز(. بهنگام1389مشاور طرح هفتم ) نیمهندس .18

  .شهر مشهد کیونقل و تراف(، مشهد: سازمان حملهیخودرو بر اساس سال پا تیمالک زانیبرآورد م
19. Babalik-Sutcliffe, E. (2013). Urban form and sustainable transport lessons from the Ankara 

case, International Journal of Sustainable Transportation, Volume 7, Issue 5, pp 416-430 
20. BArch, M., & Lond, D. (1972). A synopsis of corridor development, Royal Australian 

Planning Institute Journal, Volume 10, Issue 3, pp 100-104. 

21. Calthorpe, P. (1993). The next american metropolis: Ecology, Community, and the 

American Dream, New York: Princeton Architectural Press. 

22. Cape Metropolitan Council (2000). MSDF Handbook: Guidelines for the local interpretation 

and application of the MSDF principles and spatial concept, Cape Town: s. n. 

23. Cervero, R. (1998). The transit metropolis: A global inquiry, Washington, DC: Island Press. 

24. Cervero, R., & Murakami, J. (2009). Rail and property development in Hong Kong: 

experiences and extensions, Urban Studies, Volume 46, Issue 10, pp 2019–2043. 

25. Chen, J., Hamilton, M., Kindel, N., Macek, I., & Pinch, M. (2007). Transit-Oriented 

Development and cluster developments. Accessed via: 

washington.edu/udp501/501%20papers/TOD_Cluster_Final.doc  

26. Chen, M., Huang, Z., & Zhang, M. (2012). A GIS based model for land use and transit-

integrated corridor optimization, CICTP, pp 1598- 1607.   

27. 27- City of Olympia Department (2012). Urban corridors and the urban neighborhoods 

proposal, City of Olympia Department. http://olympiawa.gov. 
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