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Introduction: In contemporary urban planning of the world, paying  attention to the 
expansion of public transportation and the development of cities based on it has 
become an accepted principle to deal with heavy traffic and the problems caused by it 
and to create viable, dynamic and livable neighborhoods in cities. This type of 
development seeks to create compact neighborhoods that are capable of walking and 
cycling around public transport stations and has the potential to grow and develop 
urban neighborhoods with a variety of economic, social, environmental, and physical 
aspects. The idea of transit-oriented development (TOD) at the micro level emphasizes 
the expansion of local communities and livable neighborhoods by providing context-
based urban design solutions. The expansion of dynamic, efficient, vibrant  
neighborhoods that encourage social interactions is one of the sustainable design goals 
and ideas in urban design.  In order to achieve the goals stated in TOD, the area of 
influence of each station must be in line with the new goals from the point of view of 
land use and its tendency to change use, as well as the degree of compatibility of 
existing uses in the area of influence of each station. After determining the area of 
influence of the station, in order to take advantage of its capabilities and considering its 
role in improving access to public services and promoting social justice, and generally 
achieving sustainable development indicators, it will be necessary to make changes in 
the use of the land around the stations. 
 Methodology: The research method of this research is descriptive and analytical. The 
data collection method is documentary, library as well as survey, and field. In the field 
method, questionnaires, observations and, interviews will be collected by the Delphi 
method. In the analysis section, by using the researcher's field observations, examining 
the questionnaires distributed among the professors and experts of this particular 
approach, and analyzing them using the Delphi method, the scope of the intervention 
was selected from among several other areas. Developing a vision, presenting goals, 
strategies, and localizing general solutions in the form of policies, presenting design 
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scenarios and choosing the best scenario, and finally presenting the final urban design 
framework are the next steps in this research.  
Results: According to the studies conducted in this research, it is argued that based on 
the four principles approved by most of the influential theorists in explaining the 
development approach based on public transportation, as well as examining the 
solutions for the sustainability of neighborhoods, which were discussed in the 
theoretical foundation'ssection, a framework can be created. It is possible to arrive at a 
relatively logical framework for design and implementation, which is: intensive 
development, mixing of uses, pedestrianization, and provision of public transportation 
facilities and movement. These principles can be considered as a general guide for the 
structure of the cognitive method in practice, as a result, the Mansour neighborhood 
can be transformed into a stable and developed neighborhood with changes in line 
with the proposed approaches by using the potential of Shahid Beheshti metro station 
and Saat square. The application of TOD criteria and sustainable neighborhoods such 
as efficient use of urban spaces, mixing uses, increasing social capital, creating life and 
vitality, mobility and dynamism in the lives of citizens, etc. are available and the use of 
these solutions can improve the living conditions in the neighborhood, create a lively 
and attractive place around the metro stations and improve the presence of people, 
and provide its growing growth. 
Discussion: Considering the expanding trend of the Tabriz metro and the day-by-day 
construction of the stations of this public transportation system, it is necessary to 
make optimal use of this infrastructure in the framework of strategies based on TOD's 
approach and principles in order to improve the environmental qualities, especially at 
the neighborhood level to be implemented, while in practice such communication has 
been neglected. In the meantime, the Mansour neighborhood of Tabriz is one of the 
neighborhoods that is faced with the construction of the Shahid Beheshti subway 
station in its vicinity, and no plans and designs have been made to assess the 
neighborhood's effectiveness of this public transportation infrastructure. While the 
existence of this station in the Mansour neighborhood can provide an opportunity for 
redesigning and revitalizing the identity and creating vitality and ultimately the 
stability in this neighborhood. Therefore, the purpose of the present study is to explain 
the necessity of taking advantage of the benefits of the public transport system to 
create and increase the sustainability trend in the Tabriz Mansour neighborhood and 
to apply urban transport-oriented urban planning policies in the studied area. 
Conclusion: The results of this research can be used in the direction of the effect of the 
TOD approach on the sustainability of neighborhoods in the first place and then 
economic promotion and easy and low-cost transportation in order to help new urban 
design approaches. Paying attention to these two important categories can open a new 
perspective on the attention, development, and improvement of the current conditions 
of neighborhoods such as the Mansour neighborhood, which have the potential for 
sustainable transportation and have little vitality in the current conditions and have 
been neglected. 

Highlights: 
• Adoption of urban design policies of sustainable transportation and 

development based on public transportation in order to improve the level of 
sustainability of Mansour neighborhood of Tabriz. 
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طراحی شهری پایدار،   ها:کلید واژه

اجتماعات محلی، توسعه مبتنی بر  
 تبریز ، محله منصورنقل همگانیوحمل

 اصل یک  به  آن  مبنای بر شهرها توسعه  و میعمو لنقوحمل گسترش به  هتوج  دنیا، معاصر شهرسازی دربیان مسئله:  

 شهرها در زیست  قابل و پویا سرزنده، محالتی خلق و آن از ناشی مشکالت  و سنگین با ترافیک مواجهه جهت شده پذیرفته

محور، شهری طراحی راهکارهای ارائه  با خرد سطح در (TODمحور) نقلوحمل توسعه ایده  است. شده تبدیل  بر  زمینه 

محلیاعتمجا گسترش می پذیر زیست محالت  و ات  محالتیتأکید  که  اجتماعی تعامالت  مشوق و سرزنده  کارا، پویا، کند. 
 .است شهری طراحی در پایداری هایانگاره و اهداف از هاآن گسترش

مت   هدف:  ایستگاه  احداث  با  مجاورت خود  در  که  است  از جمله محالتی  تبریز  منصور  مواجمحله  بهشتی  و   هدبوه  روی شهید 

ط و  زیرساخت  برنامه  این  از  محله  تاثیرپذیری  بررسی  برای  هدف  نقلوحملرحی  رو  این  از  است.  نپذیرفته  صورت  عمومی 
تبیین بهره پژوهش حاضر  مزایای سیستملزوم  از  راستای عمومی نقلوحمل مندی  پایداری در محله   در  افزایش روند  ایجاد و 

 باشد. محور در راستای پایداری محدوده مورد مطالعه می نقلوحمل ریشه حیطرا هایکاربست سیاست تبریز و منصور

اطالعات به دو روش  ها و  روش تحقیق پژوهش حاضر به صورت روش توصیفی و تحلیلی است، روش گردآوری داده روش: 

صاحبه اطالعات  و م  مشاهدهباشد در روش میدانی در قالب پرسشنامه،  ای و همچنین پیمایشی و میدانی میاسنادی، کتابخانه
 گردد.گردآوری می

مگانی  ه نقلوحملپس از اینکه اهداف و راهبردهای تحقق پایدار  محله منصور با استفاده از رویکرد توسعه مبتنی بر    :ها یافته 

  GAMبراساس مدل ها آنها، ارزیابی های اجرایی برای هر کدام از راهبردها، به ارائه آلترناتیوآورده شد با در نظر داشتن سیاست
  شودو در نهایت ارائه آلترناتیو  برتر پرداخته می

و   TODبکارگیری رویکرد    انتخاب بهترین سناریو جهت رسیدن به طراحی مناسب برای محله منصور تبریز باگیری:  نتیجه 

 پایداری محله، به عنوان نتایج پژوهش تدوین گردیده است.

 :نکات برجسته

همگانی در راستای  بهبود و ارتقاء   نقلوحملپایدار و توسعه مبتنی بر  نقلوحملحی شهری ی طرااهاتخاذ سیاست  •
 سطح پایداری محله منصور تبریز  

 

 

 

 
 . تخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته طراحی شهری در گروه معماری دانشگاه تبریز می باشداله مسقاین م  1

وهی:  وردپژ م) TODرویکرد  تأکید بر  با پایدار تمحال شهری در راستای ایجاد طراحیهای کاربست سیاست(. 1401. )نازنین فاطمه، اغنائیو  صابر ، دپورمحم، رحمت، محمدزاده :این مقالهارجاع به 

 15626.13941https://dx.doi.org/10.22124/upk.202:oiD. .83-12 ،(1)6 ،شهرسازی  دانش. (تبریز  محله منصور
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 1401، بهار  38-21،  1شماره  ،6دوره  ،دانش شهرسازی 

 

 له ئبیان مس
 انکارناپذیری و تنگاتنگ  ارتباط روین ازا یابد. تحقق  از یکدیگر مستقل تواندنمی  ونقللحم و شهر توسعه امروز، شهرسازی در   

 عناصر هایپتانسیل از یریگبهره با شهرها توسعه .دارد شهری اقتصاد نیز و هااریذگسیاست  شهر، کیفی معیارهای با یکدیگر و با

 پذیرفته صورت گوناگونی هایروش  و اهداف مختلف با زمانی هایدوره در و بوده موردتوجه تاریخ طول در شهری همواره ترابری

شمیرانی،   )مفیدی است  عمومی ونقل لحم بر  مبتنی توسعه شودمی  تأکید آن  بر سوم هزاره آستانه  در زمینه، آنچه این در.  است
 به منجر که عمومی، ونقللحم مسیرهای و هاایستگاه مجاورت در هاکاربری از مناسبی ترکیب با متراکم  ایتوسعه  (.1388

 با متراکم محیطی فعالیت در  و زندگی امکان رویکرد، این در شود،می  زندگی از کیفیت باالیی با  سرزنده محالتی یریگشکل 

جابه هایگزینه دارای و متنوع هاییکاربر  کاهش نیز و رانندگی به کمتر زمان اختصاص سبب که  آمده فراهم جاییمتعدد 

 هوا، ترافیک آلودگی کاهش  فسیلی، هایسوخت مصرف در  جوییصرفهطریق  این از شد. خواهد شخصی اتومبیل با سفر تقاضای

مبنای توسعه کند.می پیدا تحقق نیز ونقللحم هایهزینه و امروزی  شهرهای مشکالت  بر  پایانی نقطه عمومی ونقللحم بر 
 از یکی  عنوان به  عمومی ونقل لحم بر  مبتنی توسعه  در دنیا باشد.  شهرها کنونی وضعیت بهبود بر  آغازی تواند می  لیکن نیست،

 طراحی و ریزیبرنامه اهداف ترینبزرگ  از یکی اخیر، های سال در.  (2002،  1و اتلر  بلزر) شودمی  شناخته توسعه ترین انواعمناسب

 منظور همین به  ؛ شهرهاست در سرزندگی و پایداری ایجاد  منظوربه  اتومبیل به  اتکای کاهش شهری، در مراکز یژهوبه  شهری،

 ترفشرده در الگوهای شهرها توسعه دهیبازشکل  هدف با  را خود های یمشخط و هاسیاست ریزی، برنامههای سازمان و  هاحکومت 

   .(2006، 2)نیومن و کنورثی اندکرده دهیجهت مختلط کاربری با
در سطح شهر    روزروزبه عمومی  نقل  وحملهای این سامانه  ایستگاهمترو شهر تبریز در حال گسترش بوده و    کهین ابا توجه به  

 در جهت ایبهینه استفاده زیرساخت این از TOD اصول و رویکرد متکی بر راهبردهای چارچوب بایستی درمی شود،  احداث می 

است.   قرارگرفته توجهیبی مورد چنین ارتباطی عمل در که یدرحال  ،آید عمل به ویژه در سطح محالتهب  محیطی کیفیات ارتقای
میان   این  به  در  توجه  کبود  شدنواقع با  مسجد  کنار  در  و  تبریز  شهر  تاریخی  بافت  در  مترو  ایستگاه    ی بازطراحضرورت    ، این 

ب   اطرافهای  محدوده و  ایستگاه  محدوده  هاین  پژوهش  موردمطالعهویژه  منصور(  این  رویکرد    )محله  این    TODبا  از  استفاده  و 
 شود.  احساس می موردمطالعهدر راستای پایداری محدوده  ینقلوحملظرفیت زیرساختی 

ای از ناپایداری عمدهپژوهش را تشریح کرد که بخش    مسئله  چنینین اتوان  می در این بخش    شدهمطرحمباحث    یبندجمعبا     
های شهری توسط خودروی شخصی و خودرو  جابجاییدر سطح محالت شهری و در اینجا محله منصور تبریز، ناشی از سهم باالی  

شهرسازی   ساختار  بودن  شهری  سیاست   روازاین.  است محور  طراحی  و  شهرسازی  بوده  گونه ه بهای  وضعیت است  ای  این  که 
تشدی را  محالت  سطح  در  این  ناپایداری  زیستی  شرایط  و  کرده  است.  محدودهد  کرده  مواجه  مشکل  با  را  اصلی    روازاینها  ایده 

همگانی در    نقلوحملپایدار و توسعه مبتنی بر    نقلوحملهای طراحی شهری  سیاست پژوهش حاضر در مواجه با این مسائل، اتخاذ  
 است. راستای  بهبود و ارتقاء سطح پایداری محله منصور تبریز 

اساس این  می   بر  چگونه  منصور،  محله  در  مترو  ایستگاه  گرفتن  قرار  به  توجه  با  که  است  این  پژوهش  اصلی  با  پرسش  توان 
 به توسعه پایدار محله کمک نمود؟ ،دانش طراحی شهریرایج در های کارگیری سیاسته ب

 نظری  مبانی
ت بهبود الباید بتوانند قابلیت زندگی را در مح TOD ی هاپروژه ونقل موفق، کارا و پاسخگو،  حملبرای فراهم کردن یک سیستم  

های شهری، در گرو افزایش قدرت و  بافت ها و  عرصه در   TOD یهاپروژهاست که درواقع موفقیت    جهتازآن بخشند. ایـن مدعا  
های مـورد اشــاره اسـت. از سـوی  حوزه ت و ساختار اجتماعی در  الهمچنین ارتقای سطح روابـط، تعامبهبود ساختار اقتصادی و  

در   به    واسطهبه TOD هـایپـروژهدیگر  به ساختارهای حملتوجه  اتومبیل شخصی،  از  کمتر  استفاده  به  تشویق  و  عمومی  ونقل 
ونقل محور، گاهی با  حملست که توسعه  روازاین گردد.  مبذول می  ایویژهها توجه  شهرها و جلوگیری از آلودگی آن  یطیمحستیز

  ی بندو منطقه  یزیراداره برنامه)  شودهمراه و همبسته می  (ش دارد توسعه را با پایداری مرتبط سـازدتالکه  )جنبش رشد هوشمند  

 
1 Belzer & Autler 
2 Newman & Kenworthy 
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 کاربست سیاست طراحی شهری.../ محمدزاده و همکاران 

آست  تفکر رشـد هوشمند،    .(2006،  1نیمحله شهر  باز محافظت میتوسعه در  از فضاهای  اسـت که  کند، ای خـوب طراحی شـده 
قرار می جامعه  مختلف  اقشار  اختیار  در  مناسب  و مسکن  کرده  احیا  را  محلی  و  اجتماعات  رشد هوشمند  درواقــع  آن    تبعبه دهد. 

در اهداف   محالت پایدارسی جایگاه  در ادامه به بازشنا  رونیازامحور، به دنبال طراحی پایدار جوامع بشری اسـت.    ونقلحمل توسعه  
پایدار  مؤلفه و   طراحی شهری  توسعه    شدهپرداختههای  ایده  جایگاه  رهگذر  این  از  تا  اهداف  حمل است  به  رسیدن  در  محور  ونقل 

 .(1392رفیعیان، پورجعفر، تقوایی و صادقی، ) طراحی شهری پایدار مشخص گردد

 
 ر دایپا یشهر  یطراح عام  یهامؤلفه  و  اهداف .1شکل  
  (1392و همکاران،   رفیعیان) برگرفته از: 

 همگانی  ونقلحمل توسعه مبتنی بر  مزایای و اهداف
  ترین هدف اصلی  و  ترینمهم  درواقع   که   نخست،  هدف:  سازد  را محقق   زیر  عمده  هدف  پنج  تا  شده  تبیین  محور   ونقل حمل  توسعه 

  اتومبیل   به  عمومی نسبت  ونقلحمل   از  بیشتر  استفاده  به  طراحی  عرصه  شاغلینو    ساکنین  تشویق  است،  محور   ونقلحمل   توسعه  در
ازدحام  شلوغی  ترافیک،  شدت  رساندن  حداقل  به  است،  ارتباط  نخست در  هدف  با  که  دوم  هدف.  است  شخصی  داخل  در   )هم  و 
  اشتیاق   و   میل  کاهش  اتومبیل شخصی،  کمتر  استفاده  به   تشویق   طریق   از   امر  این.  است  (شهرها  اطراف  یهاراهشاه  در  هم  و  شهرها

  بردن   باال  سوم،   هدف.  پذیردمی صورت    شهرها  اطراف  تراکم  کم  هایحومه   در  شهروندان   عدم اسکان  و   جدید  ایحومه   توسعه   به
  عمومی   هایعرصه  و  هاخیابان   طراحی  که با  است   شهری  خدمات  دیگر   و  روهاپیاده  ها،خیابان  از فضاهای  پیاده  افراد  استفاده  قابلیت
  توسعه   چهارم  هدف TOD هایانگاره   به  توجه جدی  و  جدید  محلی  و  بومی  داخلی،  توسعه  بر  تأکید.  یابدمیتحقق    پیاده  دوستدار
 کند می   تشویق  را  توسعه   شهرها، نوعی  حومه  در  محور  ونقل حمل  توسعه   پنجم،  هدف   در.  (1993،  2کالثورپ)  محور است   ونقلحمل
  TOD همچنین.  شودجلوگیری می  یکنواختی  از  و  تأکید  مختلط  کاربری  و  فعالیتی  بناها، گوناگونی  معماری  گونیگونا  به  آن  در  که

. گرددمی  متمایز  انواع توسعه  دیگر  از  اجتماعات محلی،  و  همسایگی  واحدهای  در  ایویژه   متعدد و  اهداف   تحقق   دنبالبه   ازآنجاکه
  شخصیت   آوردن  وجود  اقتصادی، به  توسعه  مطلوب  حد  به رسیدن  عمومی،  سالمت  زندگی، افزایش  کیفیت  ارتقای  شامل  اهداف  این
.  است عمومی ونقلحملاز  بیشتر استفاده و زیستمحیط  کیفیت ارتقای ،اجتماعات محلی همسایگی و واحدهای برای متمایز و ویژه
  .(2008، 3و موراکامی )سرورو است شدهانیب TOD اجرای موانع همچنین ها وآن  مزایای و اهداف این زیر جدول در

 

 

 

 
 
 

 
1 CANPZD 
2 Calthorpe 
3 Cervero & Murakami 
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 1جدول

 مقیاس محالت شهریدر    TODاهداف و مزایای  
در   TOD اهداف

 ی گیهمسا یهاواحد
 مفهوم 

  اسیدر مق TODاستفاده از  یایمزا

 محالت

ارتقای کیفیت  
 زندگی 

منجر به مزایای زیادی در زمینه   تواندمیمحور  ونقلحملتوسعه  
کیفیت زندگی افراد شود، از جمله : وابستگی کمتر به اتومبیل ، افزایش  

و مراکز اصلی   هاخیابان محدوده انتخاب مسکن و بهبود سرزندگی 
فعالیتی مرتبط با  هایگرهبا ایجاد  TOD. همچنین واحدهای همسایگی

اعی ویژه چون  جتما  هایگروه، دسترسی  ونقل عمومیحملسیستم 
 . سازدمی... به تسهیالت شهری فراهم سالمندان، جوانان و

برای  هاتراکمبرای مدیریت و تعدیل  ایشیوه -
 رسیدن به یک تراکم باال و متعادل 

 کاربری مختلط و گوناگونی فعالیتی  -

 باال بردن کیفیت محیط و کیفیت زندگی  -

 ایجاد مکانی بهتر برای زندگی  -

پذیری بیشتر و دسترسی و قابلیت تحرک -
 تر راحت

 ها پیادهبرای تسریع حرکت  شدهطراحی -

برای تفریح و  پذیرانعطاف  هاییمکانایجاد  -
 توأمان سرگرمی و کار و فعالیت  

 عمومی ونقلحملافزایش استفاده از وسایل  -

 ها خیابانکاهش تراکم، ازدحام و شلوغی  -

 محیطی زیستکاهش آلودگی   -

 شهریدرونجدید  هایتوسعهراهکاری برای  -
 و محلی 

طراحی پیاده محور و متناسب با پیاده که حق  -
تقدم استفاده از فضاهای شهری را در درجه نخست 

 .دهدمیاختصاص   هاپیادهبه 

افزایش سالمت  
عمومی و امنیت  

 اجتماعی 

، دهد میتومبیل را کاهش محور وابستگی به ا  ونقلحملچون توسعه 
 سفرهای. مند گردندروی بهرهپیادهاز مزیت محیط قابل  توانندمیساکنین 

شود . از طرفی با ایجاد  کمتر با وسایل نقلیه نیز باعث بهبود پاکی هوا می
که همواره    روزشبانهعمومی فعال و پویا در طول  هایعرصهو  هامکان

، به  د و تحت نظارت عمومی قرار دارندا ، در معرض دید افر عیتمملو از جم 
 . کندمیارتقای امنیت اجتماعی کمک 

حد مطلوب توسعه  
 اقتصادی 

به مشاغل برای مردم   قیمتارزانمحور ، دسترسی   ونقلحملتوسعه  
  هایگونه. این نوع توسعه به سبب ارائه کندمیبدون خودرو فراهم 

مختلف مسکن، سبب جذب کارمندان و کارفرمایان برای سکنی گزیدن در 
شود و از طریق کاهش هزینه  عمومی می ونقلحمل هایایستگاهمحدوده 

 .دهدمی، درآمد ساالنه خانوار را افزایش ونقلحملمسکن و 

ارتقای شخصیت  
 اجتماعی 

که    دسازمی، این فرصت را محیا   TOD هایپروژهتراکم بیشتر در 
با طراحی مناسب   هایساختمانفضاهای عمومی که توسط 

عمومی هویت و  فضاهای،ایجاد گردد . این امر به  اندمحصورشده
 .بخشدمیسرزندگی بیشتر 

 TOD  یاجرا موانع

عمومی و  ونقلحملطراحی نادرست سیستم  -
 وابسته به آن هایایستگاهغیرمنطقی  یابیمکان

ای ساکنین محلی واحدهعدم همراهی  -
همسایگی به دلیل نگرانی از نتایج تغییرات  

نگرانی از افزایش تراکم و کاهش   خصوصبه
 پارکینگ 

بندی موجود با عدم تطبیق قوانین منطقه -
 محور ونقلحملهای ستسیا

 اقتصادی پذیریریسکهزینه اجرای طرح و  -

ارتقای کیفیت  
 زیست محیط

محور یک   ونقلحملعالوه بر مزایای سالمت عمومی ، توسعه 
شود این امر فرصتی  محسوب می هاحومهجایگزین در طراحی و توسعه 

در   محیطیزیستمناطق حساس  ریزیبرنامهتا طراحی و  کندمیفراهم 
 و معماری سبز پیگیری شوند هاحومه

کاربرد مطلوب  
 عمومی ونقلحمل

و  کنندمیعمومی استفاده  ونقلحملی که از  تعداد مسافرین بیشتر
جدید از جمله   ونقلحملبیشتر برای امکانات  گذاریسرمایهقابلیت منابع 

 . هستند TODی ونقلحملمزایای 

 برگرفته از: )لوتزن هیسر1، 1977(  

 پیشینه پژوهش 
برای مطالعه پیشینه پژوهش، منابع مرتبط با موضوع مورد پژوهش مورد شناسایی و بررسی قرار گرفت. با مطالعه منابع مرتبط  

های مختلفی در حوزه پایداری محالت از دیدگاه طراحی شهری انجام پذیرفته است اما پژوهش خاصی پژوهشمشخص گردید که  
به  در ادامه  بپردازد، صورت نگرفته است.    TODهای کشور به مبحث ارتباط بین پایداری محالت و رویکرد  دانشگاهدر    که مشخصا  
 شود. های پژوهش حاضر مرتبط است اشاره می بخش هایی که تا حدودی با برخی از  پژوهشتعدادی از 

 
1 Loutzenheiser 
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 کاربست سیاست طراحی شهری.../ محمدزاده و همکاران 

همکاران  و  زادگان  عنوان  (1392)  عباس  با  پژوهشی   توسعه  چهارچوب فرایند در محور طراحی هایست سیا کاربست»در 
 و کندمی مطرح را محور طراحی ریزیبرنامه  که رویکرد انگلستان کشور ریزیبرنامه  نظام بررسی و مطالعه با  «محلی اجتماعات
پررنگ  هاییتوصیه ارائه به ایران ریزیبرنامه  نظام شرایط  با آن انطباق شدنبرای   نظام در شهری طراحی هایسیاست  تر 

 شهری پیشنهادی توسعه فرایند در  شهری طراحی نمودن دخیل  برای راهکار اساسی پنج این مقاله است. در پرداخته ریزیبرنامه 

توسعه  چهارچوب در  شهری  طراحی جایگاه تعیین با نهایت  در و است  شدهعنوان (محلی توسعه چهارچوب) محلی سطوح در
و در نهایت به    اندشدهارائه  ترتیب به بگیرند، قرار موردتوجهباید   ریزیبرنامه  فرایند در که طراحی هایسیاست  محلی، اجتماعات
 به تواندمی محور طراحی  ریزیبرنامه  ابزارهای از یکی عنوان به محلی اجتماعات چهارچوب توسعه فرایند اند کهرسیده این نتیجه  

رفیعیان و   .یابد ارتقا فضا کیفیت آن طریق از تا  کند کمک شهری مدیران و طراحان ریزان،برنامهبه   شهری فضاهای کیفیت ارتقا
در   عنوانمقاله همکاران  با   با  «محور ونقلحمل توسعه رویکرد بر تأکید با  محلی اجتماعات شهری طراحی فرآیند ارائه » ای 

 تدقیق درصدد مصاحبه، و تصویری اسناد از استفاده منابع، و متون مرور های شیوه از استفاده و با تحلیلی  -توصیفی رویکردی

 قابلیت و زندگی کیفیت ارتقای و هاباهمستان پایدار شهری طراحی تحقق در راهکار، یک عنوانبه  ونقل محور، حمل  توسعه نقش

 با TOD رویکرد رابطه سازیشفاف  اند،کردهپژوهش دنبال  این انجام از هاهدفی که آن .هستند شهری هایبافتدر  پذیریزیست

 از گیریبهره لزوم تبیین ،  TODبا مرتبط اجرایی راهکارهای و مفاهیم مزایا، اهداف،  بازشناسی پذیر،زیستمحالت  شهری طراحی

سیستم حاصل فواید محوروحمل شهری طراحی  فرآیند ارائه و شهری هایبافت  توسعه در کارا عمومی نقلوحمل از  در   نقل 
 .است محلی بوده اجتماعات

 
 مدل مفهومی پژوهش . 2شکل  

 روش پژوهش 
)شامل   دو صورت اسنادی و میدانی   به تحلیلی است. روش گردآوری اطالعات نیز  -روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع توصیفی

راهبردی   ریزیبرنامهکیفی و با استفاده از روش    صورتبهنیز    هاداده  لیوتحله یتجزنامه، مشاهده و مصاحبه( بوده است روش  پرسش
ها، به  و پس از تعیین اهداف، راهبرد و سیاست شدهپرداختهانداز نویسی بدین ترتیب که با استفاده از مدل آرگون به چشم .بوده است

ود. و در نهایت پس از انتخاب  شمی ( پرداخته  GAM1)  کمک ماتریس دستیابی به اهدافها به  و ارزیابی آن   بدیل  هایگزینه ارائه  
های  چهارچوبو پایداری محله،    TODبهترین سناریو جهت رسیدن به طراحی مناسب برای محله منصور تبریز با توجه به رویکرد  

ابعاد   در  می  شدهانتخاب طراحی  برای  ارائه  شدنگردد.  ب   روشن  ارزیابی    شدهگرفتهکار  هروش  و  تحلیل   بدیلهای  گزینهدر 
 پردازیم:می»روش ماتریس دستیابی به اهداف« از فرآیند پژوهش به تشریح اجمالی  آمدهدستبه 

 
1 Goals Achievement Matrix  
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توسط   «ییکارا»ماتریس توسط اشالگر و  «بندیدرجه برحسبگذاری ارزش »اقدامات انواع مختلفی دارند که  -های اهدافروش
  -گذاری کرده و ماتریس اهدافبنیان   «1»هیل . مشهورترین روش در این گروه روشی است که  هستندشیمپلر و گرکو از آن جمله  

ها و  ردیفشود. این روش، تا حدی شبیه به جدول موازنه است چون در آن میشود و نمونه ساده آن در ذیل ارائه میاقدامات نامیده 
شامل  ستون  ترتیب  به  ماتریس،  و  هدفهای  از  هرحالبه ند.  اهمگنهای  گروهها  هر یک  به  و  ف هد،  در  گروهها  نسبی  ارزش  ها 

ها توجه هاست. شیوه فوق دارای دو وجه تمایز است که یکی از آن گذاریارزش شود و مشکل اساسی آن در همین  میماتریس داده  
و   ریزیبرنامه ( در مورد پیشنهادهای  سطح درآمد و متغیرهای مشابه  برحسبافراد    یبندگروهله عدالت و برابری )از طریق  به مسئ

 . استها هدفبندی در درجه و  مراتبسلسلهدیگری کاربرد 

 
 هیل  از ماتریس دستیابی به اهداف اینمونه. 3شکل  

شود، مشخص است. اما از  میها داده  هدفیک از    و ارزش نسبی که به هر  شدهشناختهها،  هدفگوید مجموعه  میموریس هیل  
نظر چدویک، این امر فرآیندی است که از لحاظ نظری غیرممکن است. چه کسی باید تعیین کند که کدام گروه اهمیت بیشتر و 

که   است  ممکن  چطور  دارد؟  کمتر  اهمیت  گروه  با  گروهکدام  مقابل  ارزشها  در  آنان  به  کمتری  بار  که  دیگر گروهگذاری  های 
ها را هم اضافه نمود. از طرف  هدف ها مشکل تعیین ارزش نسبی  ها ممکن هستند، اما باید به آن پرسش کنند؟ این  دهد، موافقت  می

های برتر یا هدف کند و همچنین مقاصد از بررسی صریح  نمی ماهیت منافع عمومی را مشخص    تعمدا   GAMدیگر هیل ماتریس  
مشتق  آرمان آن میها  که  تحلیشوند  از  قبل  از  آرمااندشدهمشخصها  طرح ل  ها خود  این  را  ن.  منتخب برنامه ها  نمایندگان  ریزان، 

 (. 1378)محمدزاده تیتکانلو،  اندکردهبندی صورتتدوین و  ریزیبرنامه در فرآیند  کنندگانشرکت مردم و سایر 

 موردمطالعهمحدوده 
محله از سمت شمال به خیابان امام خمینی، از جنوب به خیابان    است؛ اینشهر تبریز    8محله منصور یکی از محالت منطقه  

( 1390شود. بر اساس آخرین سرشماری )شهریور قدیم، از شرق به خیابان حافظ و از غرب به خیابان ارتش جنوبی منتهی می17
درصد   66/94 و میزان باسوادی 53/97 ، نسبت جنسی06/3 . بعد خانوار در این محلهنفر جمعیت داشته است 4668این محله حدود 

های موجود فعالیتدرصد و    6/137  در قطعات مسکونی محله منصور  تراکم ساختمانی  .(1395  ، مشاور نقش محیط  نیمهندس)  است
 نیمه متراکم است. صورتبه در این محله 

 
1 Morris Hill 
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 موردمطالعه محدوده  .4شکل  

 و بحث ها یافته
 خوبی برای تضمین نظر، مورد موضوع از گروه، این آگاهی است. دلفی روش از مهمی بسیار بخش نظرانصاحب  حلقه انتخاب  

 فرآیند نه براساس شوندمی  انتخاب تخصص اساس بر پژوهش، یک در دلفی اعضای حلقه بنابراین است. دلفی نتایج باالی کیفیت

 پژوهش این در اساس، همین بر  .دشومی  انتخاب نظر مورد موضوع ازآگاهی افراد   اساس بر دلفی حلقه پژوهشگر. تصادفی انتخاب

 محیطی علوم انسانی و ابعاد اجتماعی در که ریزبت  8کارشناسان و متخصصین شهرداری منطقه   از اینفره چهارده لیست ابتدا

 این از  نفر ده آن، فرآیند و پژوهش به موضوع راجع رسانیاطالع  از پس شدند.  انتخاب بودند نظرصاحب شهرسازی(، و )معماری

 داده  ترتیب ساختاریافته  نیمه ایمصاحبه اول، . در مرحلهقراردادند پژوهشگر اختیار در را الزم زمان مصاحبه، انجام برای لیست،

 داده قرار کنکاش مورد  را شهرسازی حوزه با آن ارتباط و TOD رویکرد ابتدا که بود آن بر پژوهشگر سعی ها،مصاحبه این در شد.

 ارتقاء بر تأثیرگذار موضوع عوامل  به متخصصان نگاه و «  TODعوامل پایداری محالت با توجه به استانداردهای «ترینمهم و

 را هاآن  نظر  و گذاشته میان در هاآن با   را منابع مرور از حاصل هاییافته  سپس و نماید شناسایی را آنان نگاه از محالت پایداری
 تفاوت و محله منصور پایداری به محلی بومی و نگاه با متخصصان موافقت میزان یافتن  چنینهم وگوهاگفت این  در شود. جویا

 متخصصان نفره ده حلقه با وگوگفت دقیقه  500حدود   مرحله این در بود. پژوهشگر مدنظر مقوله این به جهانی رویکرد با آن

 .شودمی دیده زیر جدول در آن کلیدی نکات از کوتاهی خالصه  که شد انجام
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 2 جدول
 ی اصل  ابعاد در  TOD استانداردهای و  محالت  یداریپا طهیح  در  مؤثر عوامل

 TOD  استانداردهایمحالت و  یداری پا طهیدر ح مؤثر عوامل ی اصل ابعاد

 کالبدی

 کالبدی  زیرساخت
 ساختمانی استانداردهای

 توزیع مناسب امکانات رفاهی 
 سیما و منظر موجود در محله 

 ونقل حمل

 دسترسی  مراتبسلسلهرعایت 
 عمومی  ونقلحملاقدامات الزم جهت ساماندهی 
 موجود هایشریانیتفکیک محالت با توجه به 

 عمومی ونقلحملفرهنگ استفاده از  
 عمومی با درآمد مردم  ونقلحملارتباط 

 عمومی استاندارد  ونقلحملآموزش در خصوص استفاده 

 (TOD) محور ونقلحملاصول  توسعه  تأثیر

 اجتماعی 

 در محدوده  خاطرتعلق
 و مردم ربطذی نهادهایمشارکت اجتماعی میان 

 ابعاد تراکم جمعیت در محله 
 استاندارد شاخص امنیت 

 اقتصادی 
 داخلی در ابعاد مختلف جهت ارتقا پایداری محله  هایگذاریسرمایه

 رشد اقتصادی  بسترسازی
 ربط ذی هایسازمان وبودجهبرنامه

 محیطی یستز
 تناسب پوشش گیاهی 

 ، هوایی و محیطی های صوتیکاهش آالینده

 و یا شهرسازی حوزه  در محله منصور پایداری ارتقاء بر مؤثر های شاخص ها،مصاحبه محتوای تحلیل و اول مرحله انجام از پس

 و پژوهشگر نظر به بنا دلفی، تکنیک دوم مرحله در کد 20 شد. این استخراج متخصص ده این نگاه از مکانی هایکد اصطالحا 
 .شد بندیدسته  موضوعی دسته 5در  راهنما و مشاور، اساتید

 از:  بودند عبارت هادسته این

سیما  ،  توزیع مناسب امکانات رفاهی،  های ساختمانیاستاندارد   کالبدی،  رساختیز  یکپارچگی کالبدی:بعد   ✓

 و منظر موجود در محله

ربط و مردم،  ذیهای  نهاددر محدوده، مشارکت اجتماعی میان    خاطرتعلق  بعد تبیین مسائل اجتماعی: ✓

 ابعاد تراکم جمعیت در محله، استاندارد شاخص امنیت 

اقدامات الزم جهت ساماندهی    مراتبسلسلهرعایت    :ونقلحملبعد تبیین اصول استاندارد   ✓ دسترسی، 

به  وحمل توجه  با  محالت  تفکیک  عمومی،  از  شریانی نقل  استفاده  فرهنگ  موجود،  ارتباط وحملهای  عمومی،  نقل 
مردم،  وحمل درآمد  با  عمومی  استفاده    نقل  خصوص  در  استاندارد،  وحملآموزش  عمومی  اصولنقل  توسعه    تأثیر 

   (Tod) نقل محوروحمل

اقتصادی: ✓ پایداگذاریسرمایه  بعد  ارتقا  جهت  مختلف  ابعاد  در  داخلی  رشد  های  بسترسازی  محله،  ری 

 ربط ذیهای سازمان  وبودجهبرنامهاقتصادی، 

 های صوتی، هوایی و محیطیآالیندهپوشش گیاهی، کاهش تناسب  :یطیمحست یزبعد  ✓

 نفره متخصصان ده حلقه نظر معرض از لیکرت طیف ایدرجهپنج هایپاسخ با بسته پرسشنامه صورتبه  گانه،20 کدهای سپس

 انجام منظوربه جدول،این  در شود.می دیده زیر جدول در  کد هر به دهی نمره صورتبه نیز مرحله  این  از حاصل  هایداده گذشت.

 در .است شدهگرفته نظر در تا د( )الف متخصص هر سوی از کامل مخالفت برای 1 نمره و کامل موافقت برای 5 نمره محاسبات،

 نظر برخی،  .گذشت متخصصان  نگاه از یادشده دسته پنج  در  شاخص 20 این بندیدسته پیشنهاد  همچنین پرسشنامه ابتدای
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 حصول منظوربه بندی  دسته این کلیت با را خود موافقت نیز تعدادی و نکردند اعالم مدل، این  با مخالفت یا موافقت در خاصی 

 .نمودند اعالم نهایی، مدل
 روش ترینسادهاز   شاخص، هر با متخصصان موافقت میزان یافتن منظوربه  دلفی، روش دوم مرحله در هاداده آوریجمع از پس

 نشان را دسته هر نیز شاخص و هر نمرات معدل و جمع حاصل زیر، جدول شد. استفاده هاآن میانگین و نمرات جمع حاصل یعنی

 دهد.می

 3جدول 
 در مرحله دوم روش دلفی  هاشاخص حاصل از تطبیق  هاییافته

 دسته  نی انگیم ن ی انگیم نمره جمع شاخص بعد 
 وزن

 شاخص

 نی انگیم

 دسته  وزن

 کالبدی

 5/4 45 کالبدی  زیرساخت

47/3 

41250 ./ 

04142/0 
 04129/0 5/3 35 ساختمانی هایاستاندارد

 04157/0 4/3 34 رفاهی  امکانات  مناسب توزیع
 04157/0 9/2 29 محله  در موجود منظر و سیما

 ونقل حمل

 5/3 35 دسترسی  مراتبسلسله رعایت

31/3 

04285/0 

04168/0 

  ساماندهی جهت الزم  اقدامات
 عمومی نقلوحمل

33 3/3 04266/0 

  به توجه با محالت تفکیک
 موجود  هایشریانی

33 3/3 04178/0 

  نقلوحمل  از استفاده فرهنگ
 عمومی 

26 6/2 04168/0 

 با عمومی نقلوحمل ارتباط
 مردم  درآمد

40 4 04173/0 

 استفاده خصوص در آموزش
 استاندارد  عمومی نقلوحمل

34 4/3 04135/0 

  نقلوحمل توسعه   اصول تأثیر
 (tod) محور

31 1/3 04275/0 

 اجتماعی 

 7/3 37 محدوده  در خاطرتعلق

33/3 

04201/0 

04175/0 
  میان اجتماعی  مشارکت

 مردم و ربطذی هاینهاد
32 2/3 04199/0 

 04127/0 1/3 31 محله  در جمعیت تراکم ابعاد

 اقتصادی 

 3/3 33 امنیت  شاخص استاندارد

05/3 

04088/0 

04065/0 

  در داخلی هایگذاریسرمایه
 پایداری ارتقا جهت مختلف ابعاد

 محله 
28 8/2 04102/0 

 04058/0 3 30 اقتصادی  رشد سازیبستر

  هایسازمان بودجه و برنامه
 ربطذی

31 1/3 04012/0 

زیست 
 محیطی 

 3/3 33 گیاهی   پوشش تناسب
25/3 

03965/0 
  ، صوتی هایآالینده کاهش 03977/0

 محیطی  و هوایی
32 2/3 03985/0 

  رعایت »  یعنی  اصلی  شاخصه سه  طورکلیبه   که  نمود  بیان  توانمی   سوم  مرحله  در  دلفی  روش  از  آمدهدستبه  اطالعات  به توجه  با
  « عمومی  نقلوحمل  ساماندهی  جهت  الزم  قدامات»اهمچنین  و  «محور  نقلو حمل   توسعه  اصول  تأثیر»  و  « دسترسی  مراتبسلسله
 نظر   از  محله  پایداری  بر  را  تأثیر  کمترین  نیزگیاهی«    پوشش  تناسب»  همچنین  .نمایدمی  ایفا  منصور  محلی  پایداری  در  ایویژه  تأثیر

 کند.می  ایفا توسعه شاخص
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، در مرحله  نقلی در پایداری محلهوحمل  تأثیرگذارهای  شاخصترین  ها و شناسایی مهمدهی آن ورزن ها و  شاخص پس از استخراج  
 پردازیم: می نقل همگانی وحمل انداز توسعه محله بر مبنای اصول توسعه مبتنی بر چشمتدوین  به بعدی پژوهش 

 ( م؟یهست کجا)اکنون  مرخین •

ارتقای پایداری و توسعه مبتنی بر  به   موردمطالعهسایت   منصور تبریز واقع در منطقه هشت    همگانی در محله  نقلوحمل منظور 
این محدوده جزء   است.  و در  قدیمیشهری  تبریز  و  است    شدهواقعی مرکزی شهر  هستهترین محالت  ارگانیک  بافت  دارای  که 

. حضور تعداد زیاد بناهای تاریخی در اطراف و در دل است  متعددی بست  بنامن و  ناهای  کوچههای نامناسب و  دسترسی  فشرده و
کریم از  محله همچون مسجد  این محل  ویژگیخان،  بارز  شه است.  های  متروی  ایستگاه  و  ابریشم  مدرن  برج  وجود  ید  همچنین 

نقطه و  از تحوالت مدرن  نبود    است.   هقوت محل  بهشتی  و  بافت محله منصور  به درون  راحت  مناسب خیابانعدم دسترسی  های 
های درمانی کاربریبه بهداشت محل همچنین کمبود فضای تعاملی مناسب و  جهت تردد سواره و پیاده و در پس آن عدم رسیدگی

 ه از شهر تبریز است. و کمبود فضای سبز و کیفیت نامناسب منظر شهری از مشکالت بارز این محل

 ( م؟یروی م کجا)به  روند هیانیب •

عنوان سیستم  خان به در کنار مسجد کریمهای اطراف میدان بزرگ شهید بهشتی و میدان ایپک  کاربریتوجهی و رها کردن  بی 
ها مکان آن    بدنامیشرور و    برخی افرادآن برای تجمع    شدنتبدیل منجر به    قرار دارد،مدرن محله که در مجاورت ایستگاه مترو نیز  

گشته   ساکنین  دیگر  سوی  ب  فرشسنگ ترین  بزرگ  عالوهبه   ،استاز  محل  این  در  قالی  تردد  هطرح  حال    موتورسواراندلیل  در 
تواند فضا را برای  د و یکدیگر را بشناسند مین. کمبود فضاهایی که ساکنین بتوانند در آن تعامالت اجتماعی داشته باشاست  نابودی

ب را  امنیت  و  مناسب کرده  آورد. کمبود    همحل  شدت دره افراد مزاحم  و    موردنیازهای  کاربریپایین  محله همچون کاربری درمانی 
برطرف کردن نیازهایشان خواهد شد. روند فرسودگی کالبدی   دلیل  به های زیاد و ترافیک توسط اهالی  ترددفضای سبز باعث ایجاد  

، بهسازی و تجهیز اصالحد. عدم  شبه تشدید این معضل خواهد  منجر  نیز    معتادینبرخی بناهای تاریخی و تجمع افراد خاص نظیر  
ایستگاه مترو و درون بافت محلکاربری، کمبود  عابرم افرادی که در آن  می   ههای جذاب در اطراف  را برای  تواند مشکالت زیادی 

 وجود آورد.هکنند یا به هر دلیلی مسافر هستند، بمحل زندگی می 

 ( م؟ی باش میخواهیمانداز )کجا چشم هیانیب •

به   توجه  این  ظرفیت با  در  موجود  سایت  محدودههای  بر  می   موردمطالعه،  مبتنی  توسعه  ارتقای  جهت  بستری    نقل وحمل تواند 
تا جایی که افراد   .موفقی از طراحی پایدار باشد   نمونه ای پایدار و پویا باشد و به مکانی تبدیل گردد که  محلهعمومی و همچنین  

نقلی آسان و عمومی  وحمل د بدون وارد شدن به بافت مسکونی محل با استفاده از  های خونیازبتوانند از سایر نقاط شهر جهت رفع  
 مند گردند.بهرهبه آنجا مراجعه کنند و از امکانات موجود 

 (م؟ یبرس  آنجا به)چگونه  یی اجرا برنامه

  باارزش میراث    وجودبا توجه به وجود ایستگاه متروی شهید بهشتی و عنصر کالبدی مهمی همچون میدان ایپک و برج ابریشم،  
با عنصر تجاری و    ه. مجاورت محل، خانه هنرمندان و..ایالله  خانه موزه علی مسیو،    ،خانفرهنگی و تاریخی همچون مسجد کریم

بازار کبود، می و  ارزشمندی همچون مسجد  انجام  تاریخی  با  ابعاد ریزیبرنامه توان  تمام  نظر گرفتن  با در  و  اصولی  و  های دقیق 
مطالعاتی  طراحی  محدوده  بر  توسعه سایتی    عنوانبه،  مبتنی  طراحی  وحملیافته  گرفتن  نظر  در  با  عمومی  و محلهنقل  پایدار  ای 
و    ،سرزنده  اهداف  تبیین  بپردازد.  نقش  ایفای  به  مقیاس کالن  در  شهر  و  منطقه  و  مقیاس خرد  در  های  برنامه در سطح محدوده 

مشارکت مردمی برای   ،زمینهنیازهای بافت و    ،مردمتوجه اکید به نیازهای    ،مناسبها و اقدامات اجرایی  سیاستمنسجم و اصولی و  
نقل عمومی و گام برداشتن در راستای  وحمل تبدیل محله به نمونه موفق از طراحی پایدار مبتنی بر توسعه    ،اندازچشم دستیابی به  

 باشد. تواند راهگشا  دستیابی به اهداف می 

 اندازچشم بیانیه نهایی 
حساسیت ویژه به    است.   شدهواقع است که در منطقه هشت تبریز    استانرونق منصور قطب تاریخی تفریحی و اقتصادی  پر  محله

از   این محلوحملاستفاده  از  هنقل عمومی در  استفاده  این  زیبایی،  امن و خریدی مطمئن و سریع را سهل کرده است.     محلههای 
و   معیارها  بر  هایمؤلفهارتقای  مبتنی  ایجاد  وحمل   توسعه  و  با  محلهنقل عمومی  متناسب  پایدار و سرزنده  و  محلهای  ارگانیک  ای 
همچون   جمله    محله پرتراکم  از  تعبیه  ویژگی منصور  و  طراحی  است.  آن  و  کاربریهای  همخوان  موقت  و  دائم  با  هم های  راستا 
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و   حضور حداقلی وسایل نقلیه شخصی در آنحداکثری از این وسایل نقلیه و    استفادهنقل عمومی و  وحملرویکرد توسعه مبتنی بر   
حساسیت و آگاهی مردم را    ،های تاریخیمکانای پایدار و سرزنده در پیرامون  تعیین ضوابط و استفاده از راهکارهای اجرایی محله

ثری از فضای اطراف ایستگاه متروی شهید بهشتی حداک  استفادهخود به ارمغان آورده است.    محلههای استراتژیک  ظرفیت نسبت به  
استفاده از وسایل نقلیه عمومی    ،مکان روزی در این  شبانه های  فعالیتو پرداختن به تمام ابعاد منظر و کالبدی میدان منصور و ایجاد  

محل سطح  در  تراموا  منظر  ههمچون  در  شهر  تاریخی  هویت  به  پرداختن  درون خیابان،  افزایش  و  محله  پیرامون    های  در  بافتی 
ایجاد  مکان محله،  دورن  تاریخی  و  فرهنگی  مردم،مکانهای  اجتماعی  تعامالت  برای  سبز  فضای  همچون  محلی  سرزنده   های 

نیازهای محله درون خود آن  تأمین  طراحی مسیرهای پیاده در مجاورت مسیر سواره، از    ،تمامی  به خارج  نیاز  طوری که کمترین 
انداز در مدل  چارچوب پیشنهادی بیانیه چشم  زیر . جدول  است منصور    و سرزنده   پویا   شته باشد از جمله نقاط قوت محلهوجود دا   همحل

 دهد.ارگون را نشان می 

 4جدول 
 ارگون مدل در  اندازچشم  هیانیب ی شنهادیپ چارچوب 

 محله منصور  مورد در  شدهتدوینچارچوب  کاربست انداز چشم بیانیه چارچوب

 لنگرگاهی  نکات

(Anchor points) 
 معنا 

 معنای ضمنی 
 ی تاریخ تبریز زنده قلب

 رفاه  و ترقی  آینده،  به ایدریچه

 بعد دسترسی آسان و پایه فرهنگی تفریحی پایه معنای صریح

 زییات ج

(Details) 

 هویت 

 مرفولوژی اقتصادی
های خرد  جدارهاقتصادی کالن و تقویت  هایفعالیت ورود

 فرهنگی و تفریحی  ، تجاری

 اجتماعی -مرفولوژی فرهنگی 
 فراغت، اوقات گذران  خرید،  برای مناسبی محل

 کار  و زندگی

 مرفولوژی کالبدی 
 بستری در  یکم و بیست قرن پیشرفته معماری امتزاج

 تاریخی  معماری از

 ساختار 

و قطب تجارت فرش اصیل ایرانی   فرهنگی گردشگری مقصد جایگاه محلی 

 و  ملی محلی،  هایمقیاس در

 المللی بین ایمنطقه

 جایگاه ملی 

 لمللی ا بین -ایمنطقهجایگاه 

 هاراهبرد تدوین اهداف و 
»معنا«، »هویت« و  انداز و ارائه چهارچوب پیشنهادی در دو بخش اساسی و جزئی و در سه زیرمجموعه  با توجه به بیانیه چشم

نمودهای فضایی»ساختار« اقتصادی  -،  اهداف،    -کالبدی،  تدوین  به  ادامه پژوهش  و در  بیان گردید  برای محله منصور  اجتماعی 
 .1شود ها در این راستا پرداخته میراهبرد

 5جدول 
 TODبر رویکرد  تأکیداهداف و راهبردهای توسعه پایدار محله منصور با  

 راهبرد  اهداف  ابعاد 

 اجتماعی بعد 

ارتقاء آگاهی مردم از اهداف  

TOD  و مشارکت مردمی در بهبود

 اجتماعی  هایفعالیت

 ونقلی حملهای ایستگاهدر پیرامون  شدهانجامتقویت و حمایت از اقدامات  

 روابط اجتماعی و باال بردن میزان رضایت شهروندان از فضا بهبود کیفیت 

 
است که در اینجا بدلیل محدودیت فضای مقاله از آوردن  نامه آمدههای اجرایی توشته شده و در پایان . برای هر کدام از راهبردهایی که در جدول آمده ، تعداد زیادی سیاست 1

 ها صرف نظر شد.آن 
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 راهبرد  اهداف  ابعاد 

در پس   اجتماعیبرقراری عدالت  

 در محل   todاقدامات

 مختلف جامعه  هایگروهاجتماعی برای   هایفعالیتایجاد امکان انجام 

 ها فضاسازیبرقراری عدالت در 

 عملکردی بعد 

ارتقاء منزلت عملکردی پیرامون  

 عمومی  ونقلحمل هایایستگاه

 و خدمات عمومی  هاکاربریساماندهی 

 پذیری گردشگر ارتقاء

 درون محله  هایکاربریساماندهی 

 امنیت مراجعین پیاده و سواره  منظوربهارائه تسهیالتی  ارتقاء ایمنی ساکنین 

ارتقاء سرزندگی محیطی پیرامون 

ایستگاه مترو در راستای حصول  

 todاهداف 

 ها کاربریتنوع عملکردی و 

 ها کاربریشاخص سازی انواع 

 بعد کالبدی

بهبود کیفیت کالبدی در راستای  

سرزندگی محل و پیرامون  

 شهری ونقلحمل هایایستگاه

 تقویت زمینه گرایی 

 انسانی رعایت تناسب و مقیاس 

 ارتقاء سطح تناسبات فضایی 

 کاهش آلودگی نمادی و شفافیت اطالعات محیطی 

 بصری  -ادراکی بعد 

 نفوذپذیریتوجه به خوانایی و 

  استانداردهایمحله جهت ارتقا کیفیت 

شهری با توجه به سازمان ادراکی و  

 بصری

 اینشانهاستفاده از عناصر 

 ارتقاء کیفیت دیداری 

 سریع یابیجهت

ارتقاء حس تعلق در راستای 

 حصول به اهداف محله پایدار 
 توسعه فضای سبز فعال در راستای افزایش حس مکان

 دسترسی -بعد حرکتی

در راستای   روهاپیاده کیفیت ارتقاء

و ایجاد  todرسیدن به اهداف 

 سرزندگی در محل 

 در طول مسیر پیاده  یا نشانهتقویت عناصر 

 معابر  یسازمناسب

حداکثری از وسایل  یاستفاده

 عمومی ونقلحمل

 و تراموا سواریدوچرخهایجاد مسیرهای 

 تردد وسایل نقلیه عمومی  مسیرهایو  هاایستگاهبهبود کیفیت 

 اصالح دسترسی 

 اتصال و ارتباط مناسب معابر 

 بعد اقتصادی 
تقویت بخش اقتصادی پیرامون 

 todمیدان منصور و حصول اهداف 

 بخش خصوصی و دولتی  گذاریسرمایهارتقا 

 بخش تجاری پیرامون اماکن خاص سازیفعال

 1های بدیل گزینهارائه 
نقل همگانی آورده شد با  وحملمحله منصور با استفاده از رویکرد توسعه مبتنی بر    ازاینکه اهداف و راهبردهای تحقق پایدارپس

ها براساس مدل ، ارزیابی آنبدیل  هایگزینه کدام از راهبردها، در این بخش به ارائه  جرایی برای هرهای اسیاست در نظر داشتن  
GAM  شودمی برتر پرداخته  گزینه بدیلو در نهایت ارائه. 

 ک ی شماره   گزینه بدیل •
های متعددی برای ورودی  پیشنهادشده،  است   شدهمنصور    محلههای محورهای پیرامونی  توجه ویژه به خیابان  گزینه بدیلدر این  

تعبیه شود و   به  باشد   رؤیتقابل ورود و خروج توسط اهالی    حالدرعیندسترسی به داخل محل  ارگانیک توجه  روپیاده،  بافت  های 
صورت ه است تا بتوانند ب  شدهتقسیماست. میدان شهید بهشتی به دو بخش    شدهاستفادهها جهت بهبود کیفیت محیطی  از آنشده و  

 
1 Alternatives  
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های تعامالت اجتماعی  های اجتماعی خود را داشته باشند، در کل مجموعه توجه ویژه به منظر و فضای سبز و مکان فعالیتمجزا   
 شده است.  

 
 ک ی شماره گزینه بدیل .3شکل  

 دو شماره   گزینه بدیل •

بدیلدر   بر    گزینه  بوده است و به  فعالیتشماره دو تمرکز  های محلی توجه خیابانهای  جداره های تجاری درون محله منصور 
و توجه به بافت    راحتی تردد داشته باشندهدهد که افراد جهت رفع نیازهای خود به داخل محل ب، این امکان را میاست خاص شده  

بر   را کم کرده، تمرکز ویژه  بیشتری خواهند داشت. در قسمت  دعوت خاصیت  های خاص شده است که  ورودیارگانیک  کنندگی 
سازی کل مجموعه را ارائه داده و با تدابیری سعی بر سهولت تردد حول آن  یکپارچهمیدان منصور پیرامون ایستگاه مترو پیشنهاد  

 محور شده است.  
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 دو  شماره گزینه بدیل .4شکل  

    GAM پیشنهادی با استفاده از روش های بدیل گزینه ارزیابی 
اهمیت   امتیاز  راهبردها  به  ابتدا  زیر  جدول  هر    شدهدادهدر  در  راهبردها  به  دستیابی  در  موفقیت  میزان  سپس  بدیل و    گزینه 

در نهایت با توجه به اینکه هر راهبرد در    است؛ به میزان اهمیت راهبردها در بازه یک تا پنج    شدهداده . امتیازات  است   شدهارزیابی
 است.  شدهپرداختهبرتر   گزینه بدیلکدام گزینه امتیاز بیشتری کسب نموده است به ارائه 

 6جدول
 GAMهای پیشنهادی با استفاده از روش گزینهارزیابی 

ف  
ردی

 

 راهبردها 

ضریب  

 راهبردها 

(1-5 ) 

شماره   گزینه بدیل

 یک
 شماره دو  گزینه بدیل

امتیاز 

 خام

امتیاز 

 نهایی 

امتیاز 

 خام

امتیاز 

 نهایی 

 9 3 12 4 3 برای افراد  فضا در بدون بهانه حضور 1

 20 4 20 4 5 نوستالژیک  هایمکانحفظ و تقویت  2

 12 3 16 4 4 اجتماعی  هایفعالیتایجاد امکان  3

 12 4 12 4 3 محیط  با ارتباط سازگار ایجاد 4

5 
بهبود کیفیت روابط اجتماعی و باال بردن میزان رضایت 

 شهروندان از فضا 
5 4 20 3 15 

 20 4 25 5 5 گروهی توسعه درون بافتی  زمینه مشارکت ایجاد 6

7 
ن در پیرامو شدهانجامتقویت و حمایت از اقدامات  

 ونقلحملهای ایستگاه
5 5 25 4 20 
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 12 3 12 3 4 ها فضاسازیبرقراری عدالت در  8 

 16 4 16 4 4 ها و خدمات عمومی ساماندهی کاربری 9

 12 3 16 4 4 محیط  گردشگر پذیریارتقا  10

 15 5 12 4 3 های درون محله ساماندهی کاربری 11

 9 3 9 3 3 منظور امنیت مراجعین هارائه تسهیالتی ب 12

 15 3 20 4 5 ها عملکردی و کاربریتنوع   13

 12 3 12 4 3 ها سازی انواع کاربریشاخص 14

 9 3 9 3 3 گرایی تقویت زمینه 15

 12 4 12 4 3 رعایت تناسب و مقیاس انسانی  16

 9 3 9 3 3 ارتقاء سطح تناسبات فضایی  17

 16 4 16 4 4 کاهش آلودگی نمادی و شفافیت اطالعات محیطی  18

 16 4 16 4 4 ایاستفاده از عناصر نشانه 19

 12 3 12 3 4 ارتقاء کیفیت دیداری  20

 16 4 20 5 4 یابی سریعجهت 21

 12 3 16 4 4 افزایش حس مکان 22

 9 3 9 3 3 ای در طول مسیر پیاده تقویت عناصر نشانه 23

 16 4 12 3 4 معابر  یسازمناسب 24

 15 3 20 4 5 و تراموا سواریدوچرخهایجاد مسیرهای  25

 12 3 12 3 4 های تردد ها و مسیر بهبود کیفیت ایستگاه 26

 16 4 16 4 4 اصالح دسترسی  27

 6 2 9 3 3 اتصال و ارتباط مناسب معابر  28

 25 5 20 4 5 گذاری بخش خصوصی و دولتی ارتقا سرمایه 29

 15 3 20 4 5 سازی بخش تجاری پیرامون اماکن خاصفعال 30

 415 100 455 122 مجموع امتیازات 

 )برتر(  سوم   گزینه بدیلارائه 
است و در برخی    شدهگرفتهها و نقاط مثبت هر دو گزینه پیشنهادی پیشین  سوم برتر از ویژگی  گزینه بدیلدر    شدهمطرحمطالب  

تدقیق شده پیشنهادات  و  اندشدهمطرحو    پیداکردهارتقاء    ،موارد  با هدف حفظ سرزندگی در محله  این گزینه  سطح    بردن   باال. در 
، سعی بر آن شده تا حداکثر عملکردهای مفید و سازگار را در مجاورت ایستگاه TODراستای رسیدن به اهداف    در  آن   درامنیت  

، مسجد  ایرانی طرح قالی    فرشسنگ ترین  بزرگ های میدان منصور همچون وجود  پتانسیلمتروی شهید بهشتی متمرکز کرده و از  
کنند.    تأمینوری را داشته باشد. طوری که نیازهای فرامحلی را  بهره، برج مدرن ابریشم و رفریوژ آن حداکثر  خانکریم  صدسالههفت

این در    نند.توانند به کمک طراحی و تعبیه مسیر پیاده و تراموا و دوچرخه از این مکان استفاده کهمچنین ساکنین محلی نیز می
ه و افراد به استفاده از وسایل شددر این راستا ترافیک محلی کمتر    ست که نیازهای اولیه در داخل بافت برطرف خواهد شد.ا  حالی

های مهم این طراحی ارزش شوند. تقویت فضای سبز از  می و تشویق    ترغیبهای بدیع  مکان روی در این  پیادهنقلیه عمومی و حتی  
  ود های کوچک درون محلی تبدیل شبوستان های بایر به  زمینه تا با تغییر کاربری بافت مسکونی فرسوده و  دبوو سعی بر آن    است

طرح   این  در  که  تعابیری  دیگر  از  شود.  کمک  محله  درون  امنیت  کیفیت  و  سرزندگی  به  تقویت    شدهانجامتا  های  فعالیتاست 
همچنین است.  خانه هنرمندان    و  خانه اردوبادی  ای، موزه علی موسیو،الله اجتماعی در نقاط فرهنگی و تاریخی محل همچون خانه  

های مهمی در پیرامون خود  مکان های اطراف کمک شایانی در راستای خدمات مختلف خواهد کرد و به ارزش  محله این طرح به  
 . اندشدهدیده، استادیوم ورزشی تختی و پورشریفی، احترام گذاشته و در طراحی تبریز همچون مسجد و بازار کبود 
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 محور منصور تبریز TODبرتر برای محله  گزینه بدیل. 5شکل  

 گیرینتیجه
است  هایدیدگاه ترینکامل از یکی عنوانبه  عمومی نقلوحمل بر مبتنی توسعه رویکرد  نقلوحمل متقابل  یرابطه  بر کهی 

 مختلط، هایکاربری ای، افزایشمحله طراحی کیفیت ارتقای اصلی این رویکرد:  هایویژگی دارد، تأکید شهری توسعه و عمومی

عمومیوحمل با سازگار  جاییجابه هایگزینه گسترش و اتومبیل از استفاده کاهش اجتماعی، تعامالت گسترش  همانند نقل 

امروزیشه  توسعه دهیسامان  در مؤثری یلهوس نیز  مترو .است  رویپیاده و یسواردوچرخه عملکردی   تمرکز ایجاد ،است رهای 
اهمیت    در ایستگاه پیرامون هایکاربری حائز  رویکرد  اهداف    .است این  به  رسیدن   هر نفوذ حوزه باید  TOD  در  شدهیان ببرای 

تغییر    و  زمین کاربری دیدگاه از هایستگا به  آن   هر نفوذ حوزه  در موجود هایکاربری همخوانی   میزان ، همچنینکاربریتمایل 

 نقش به توجه با و آن  قابلیت از  گیریبهره منظوربه  ایستگاه، نفوذ حوزه تعیین از پسجدید مطابقت داشته باشد.  اهداف با ایستگاه

 ایجاد ضرورت پایدار،  توسعه هایشاخص تحقّق یطورکلبه و اجتماعی عدالت ارتقای و عمومی خدمات به بهبود دسترسی در آن

 نیاز خواهد بود. هاایستگاه اطراف هایزمین کاربری در تغییرات
به   پاسخ  توجه    سؤالدر  با  که  پژوهش  گرفتن  بهاصلی  چگونه    قرار  منصور،  محله  در  مترو  ب می ایستگاه  با  کارگیری  ه توان 

 مورد چهاراصل بر مبنایاستدالل کرد که    چنینیناتوان  شهری به توسعه پایدار محله کمک نمود؟ میهای دانش طراحی  سیاست 

تأثیرگذارنظریه  اکثر تأیید پایداری    عمومی  نقلوحمل بر مبتنی توسعه رویکرد تبیین در  پردازان  راهکارهای  بررسی  همچنین  و 
 عبارت  که رسید. اجرا و طراحی برای منطقی نسبتا  به چارچوبی توانمیمحالت که در بخش مبانی نظری به آن پرداخته شد،  

 ندنتوامی اصول این جابجایی. وعمومی  ونقلحمل تسهیالت یسازفراهم ،پیاده مداری ،هاکاربری اختالط ،فشرده توسعه: از است

همچون ایستگاه مترو   یمنصور با استفاده از پتانسیل  محلهدر نتیجه    ند،شو محسوب عمل در شناختی ساختار شیوه کلی راهنمای
یافته بدل شود. در  ای پایدار و توسعه محله به    شدهمطرحبا رویکردهای    راستاهم تواند با تغییرات  شهید بهشتی و میدان ساعت می 

میدانی   از مشاهدات  استفاده  با  تحلیل  بررسی  پژوهشگربخش  و    شدهیعتوزهای  پرسشنامه،  اساتید  رویکرد  صاحببین  این  نظران 
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  ، ارائه اهداف، اندازچشمها به روش دلفی، محدوده مورد مداخله از میان چند حوزه دیگر انتخاب گردید. تدوین  خاص و تحلیل آن 
قالب  بومی و  راهبردها   در  عام  راهکارهای  ارائه  سیاست سازی  ارائه  سناریوها،  نهایت  در  و  برتر  سناریو  انتخاب  و  طراحی  های 

را شامل می پژوهش  این  در  بعدی  مراحل  طراحی شهری  نهایی  به چهارچوب  معیارشود.  ریز  پایدار    TODهایکارگیری  محله  و 
 سرزندگی، تحرک و   و   ایجاد حیات،  های اجتماعیسرمایهافزایش  ها،  کاربریاختالط    ،شهریاستفاده کارآمد از فضاهای  همچون:  

  ارائه قابلعنوان راهکارهای کاربردی در محله منصور در بخش طراحی  ه. از جمله مواردی است که بو..  پویایی در زندگی شهروندان
می راهکارها  این  از  استفاده  و  در  هستند  زندگی  شرایط  بهبود  ضمن  مکانی  محلهتواند  ایجاد  به  جذاب،  و  حوالی    سرزنده  در 

 رویکرد  تأثیرتواند در راستای  میآن را فراهم آورد. نتایج این پژوهش    روزافزون، رشد  افرادهای مترو و ارتقاء حضور پذیری  ایستگاه

TOD     ضرر در راستای کمک به رویکردهای نقل سهل و کموحملبر پایداری محالت در وهله نخست و سپس ارتقاء اقتصادی و
توسعه و ارتقاء شرایط    ،توجه انداز جدیدی را در  تواند چشممی مهم  مقوله  توجه به این دو    .کار گرفته شوده جدید طراحی شهری ب 

از سرزندگی کمی برخوردارند  در شرایط موجود  و    هستندنقل پایدار  وحملمنصور که دارای پتانسیل    محلههایی همچون  محلهفعلی  
 ، بگشاید.اند قرارگرفتهتوجهی بی و مورد 

 منابع 
  بر   تأکید  اجتماعات محلی با  شهری  طراحی  فرآیند  (. ارائه1392رضا. ) علی   صادقی،  اکبر و   تقوایی، علی  ،محمدرضا  پورجعفر،  ،مجتبی  رفیعیان،

 . 74-59(، 6)2، مطالعات شهری. محور ونقلحمل  توسعه رویکرد

و مصطف  ،بهزادفر  ،یمصطف  ،زادگانعباس  )ناین  ،پوریالوند  ی  س1392.  کاربست  فرا  یطراح  یهااست ی(.  در  توسعه    ندیمحور  چهارچوب 

 . 59-49(، 2)4 ،انری ا یو شهرساز یمعمار. یاجتماعات محل

-47(،  9) 4،  برنامه و بودجههای ارزیابی.  آن بر روش   تأثیریزی شهری و  ربرنامه   های(. دگرگونی در نظریه 1378. )حمیده،  تیتکانلومحمدزاده  
68. 
)  جو،   کاشانی  و   مجید  شمیرانی،  مفیدی   کنفرانس  نهمین  . شهری  توسعه  و   همگانی  نقل  و   حمل  متقابل   ارتباط  بررسی(.  1388خشایار. 

 .تهران، ترافیک و  نقل  و  حمل مهندسی

 (. اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی. 1)جلد   طرح توسعه و عمران شهر تبریز(. 1395مهندسین مشاور نقش محیط. )  
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