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مقدمه و هدف پژوهش :امروزه با توجه به ضرورت توسعه پايدار و اهميت روزافزون آن در مسائل شهري ،در بسياري
از کشورهاي پيشرفته جهان توسعه فضاهاي شهري بر مبناي رويکرد توسعه مبتني بر حمل و نقل عمومي انجام
ميگيرد .اين رويکرد نقش مهمي را در بهبود کيفيت زندگي شهروندان و ايجاد جوامعي پويا و سرزنده ايفا ميکند.
مجتمعهاي ايستگاهي از جمله اجزاي اين نوع توسعه ميباشند که با تمرکز و جانمايي بهينه کاربريهاي مختلف در
ايستگاهها و محدوده پيرامون آنها سهم به سزايي در کاهش جابجاييهاي متعدد مسافران و تامين خدمات موردنياز
آنها دارند.
در پژوهش حاضر نمونه مطالعاتي ايستگاه متروي دروازه دولت ميباشد که يک ايستگاه تقاطعي در بخش مرکزي شهر
تهران است و سهم به سزايي در جابجايي مسافران دارد .از اين رو هدف از ارائه اين پژوهش ،ارزيابي و تعيين نقش
مجتمع ايستگاهي دروازه دولت با رويکرد توسعه مبتني بر حمل و نقل عمومي به منظور تمرکز فعاليتها و تأمين
نيازهاي جمعيتي ميباشد.
روش پژوهش :روش پژوهش حاضر ،توصيفي  -تحليلي است و از جمله تحقيقات کاربردي ميباشد .در اين راستا در
تبيين ادبيات و مباني نظري از مطالعات کتابخانه اي و به منظور مطالعه ي نمونه موردي از روش ميداني استفاده شده
است .همچنين به منظور تحليل و ارزيابي از تکنيک فرايند تحليل شبکه اي ( )ANPو نرم افزار Super Decisions
استفاده شده است .در واقع اين تکنيک با ارائه رويکرد تصميم گيري چند معياره ،ضمن اولويت بندي زيرمعيارهاي
موثر در هدف پژوهش ،به تعيين نقش مجتمع ايستگاهي دروازه دولت ميپردازد.
نتيجه گيري :نتايج حاصل از اين مطالعه نشان ميدهد که احداث مجتمع ايستگاهي دروازه دولت گرچه سبب ارتقاء
کيفيت عرصههاي عمومي و کاهش آلودگيهاي زيست محيطي ميشود اما بيشترين نقش را در ارتقاء حمل و نقل
عمومي ايفا ميکند .در پايان نيز با توجه به نتايج ارزيابي ،راهكارها و پيشنهاداتي به تفکيک گزينههاي مورد بررسي
ارائه ميگردد.
واژگان كليدي :توسعه مبتني بر حمل و نقل عمومي ( ،)TODمترو دروازه دولت ،فرايند تحليل شبکه اي ()ANP
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توسعه شهرها با بهره گيري از پتانسيلهاي عناصر
ترابري شهري همواره در طول تاريخ مورد توجه بوده و
در دورههاي زماني مختلف با اهداف و روشهاي
گوناگوني صورت پذيرفته است .در اين زمينه آنچه در
آستانه هزاره سوم بر آن تأکيد ميشود ،توسعه مبتني بر
حمل و نقل عمومي ( 1)TODاست (مفيدي شميراني و
کاشاني جو  .)1388 ،1توسعه مبتني بر حمل و نقل
عمومي به عنوان يکي از مناسب ترين انواع توسعه
شناخته ميشود که پيرامون مراکز و ايستگاههاي حمل و
نقل عمومي مانند اتوبوسراني و ايستگاههاي مترو شکل
ميگيرد.
در اين نوع توسعه ،امکان زندگي و فعاليت در
محيطي متراکم با کاربريهاي متنوع و داراي گزينههاي
متعدد جابجايي فراهم آمده که سبب اختصاص زمان
کمتر به رانندگي و نيز کاهش تقاضاي سفر با اتومبيل
شخصي خواهد شد .از اين طريق صرفه جويي در مصرف
سوختهاي فسيلي ،کاهش آلودگي هوا ،ترافيک و
هزينههاي حمل و نقل نيز تحقق پيدا ميکند .توسعه بر
مبناي حمل و نقل عمومي نقطه پاياني بر مشکالت
شهرهاي امروزي نيست ليکن ميتواند آغازي بر بهبود
وضعيت کنوني شهرها باشد (بهزادفر و ذبيحي ،40
.)1390
ايستگاههاي مترو با توجه به برخورداري از
پتانسيلهاي حمل و نقل سريع يكي از نقاط جاذب
جمعيت و سفر ميباشند و هر ايستگاه با توجه به مكان
استقرار خود ،جمعيت را از فواصل مختلف به سمت خود
ميكشاند .بر اين اساس ايستگاههاي مترو تأثير بسزايي
بر محيط اطراف خود ميگذارند (رضازاده و آريافر،
 )1381که ميتواند به بهبود تغييرات کالبدي شامل
بهبود دسترسي و تغيير در الگوي کاربري زمين منجر
شود و در نمونههاي موفق با ايجاد مجتمعهاي ايستگاهي
ضمن ايجاد فضاي مناسب شهري براي حضور شهروندان،
وضعيت اقتصادي را بهبود بخشيده و در عين حال در
بهبود کيفيت زندگي موثر باشد (عباس زادگان و
همکاران  .)1389 ،250بنابراين انجام مطالعات الزم
جهت ايجاد و توسعه مجتمعهاي ايستگاهي داراي
کاربريهاي مختلف در اطراف ايستگاههاي مترو به
منظور جلوگيري از آشفتگيهاي محيطي و نتيجتاً
توسعه ي شهري مناسب از اهميت زيادي برخوردار است.
در پژوهش حاضر ،ايستگاه متروي دروازه دولت از
يک سو به دليل قرارگيري در بخش مرکزي شهر تهران،

تقاطعي بودن ايستگاه و در نتيجه سهم باالي جابجايي
مسافران ،و از سويي ديگر به دليل وجود آشفتگيهاي
بصري و کالبدي در وروديهاي ايستگاه ،دشواري حركت
پياده و نامناسب بودن مبلمان شهري ،جهت مطالعه
مورد توجه قرار ميگيرد .وجود اين موارد بر لزوم احداث
مجتمع ايستگاهي دروازه دولت به منظور تمرکز فعاليتها
و ساماندهي محيط پيرامون ايستگاه تأکيد دارد .الزم به
ذکر است که "امکان سنجي و مطالعات اوليه اين مجتمع
به طور کامل انجام شده و طرح اجرايي آن نيز تهيه شده
است و در مرحله اخذ پروانه ساختماني ميباشد"2.
لذا اين پژوهش بر آن است با توجه به رويکرد
توسعه مبتني بر حمل و نقل عمومي و با بهرهگيري از
روش فرايند تحليل شبکه اي ( ، 3)ANPبه تعيين نقش
مجتمع ايستگاهي دروازه دولت به منظور تمرکز فعاليتها
و تأمين نيازهاي جمعيتي بپردازد و به ايستگاههاي مترو
نه تنها به عنوان نقاطي جهت جابجايي مسافران بلکه به
عنوان مکان هايي که داراي عملکردهاي چندگانه بوده و
پتانسيل تبديل به مراکزي براي انجام فعاليتهاي
مختلف تجاري ،اداري ،خدماتي و  ...را دارا ميباشند،
توجه نمايد .در اين صورت است که مسافرين مترو عالوه
بر نقل و انتقال توسط مترو ،به فعاليتهاي روزمره خود
به صورت متمرکز ميپردازند و در زمان ،هزينه و انرژي
شان صرفه جويي ميگردد و اين امر باعث عدم آشفتگي
در محدوده ايستگاههاي مترو ميشود.
در اين راستا ابتدا مفاهيم و اصول کلي رويکرد
توسعه مبتني بر حمل و نقل عمومي و مجتمعهاي
ايستگاهي تبيين ميگردد .سپس با توجه به اصول و
مولفههاي  ،TODمعيارها و زيرمعيارهايي جهت تعيين
نقش مجتمع ايستگاهي دروازه دولت شناسايي و با
استفاده از روش فرايند تحليل شبکه اي مورد ارزيابي و
رتبه بندي قرار ميگيرد .در پايان نيز با توجه به نتايج
ارزيابي ،نقش مجتمع ايستگاهي دروازه دولت تعيين و
راهکارها و پيشنهاداتي ارائه ميشود.
ادبيات پژوهش
ادبيات پژوهش که پايهها و بنيانهاي نظري مرتبط
با موضوع مورد مطالعه را بيان ميکند ،در دو بخش
"توسعه مبتني بر حمل و نقل عمومي" و "مجتمعهاي
ايستگاهي" ارائه ميشود.
 توسعه مبتني بر حمل و نقل عمومي ()TODتوسعه مبتني بر حمل و نقل عمومي ،نمونه اي از
الگوهاي توسعه شهري است که براي اولين بار در اواخر

ارزیابي و تعيين نقش مجتمع ایستگاهي دروازه دولت با رویکرد توسعه مبتني بر حمل و نقل عمومي()TOD

قرن  19و اوايل قرن  20ميالدي در آمريکا 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 ميرسد و غالباً
داراي خصوصياتي است که استفاده از خدمات حمل و
نقل را تسهيل ميکند (عباس زادگان و همکاران ،248
.)1389
تعاريف زيادي از توسعه مبتني بر حمل و نقل
عمومي ارائه شده است که جامع ترين آنها تعريفي است
که پيتر کلتورپ 4از رهبران جنبش نوشهرگرايي 5در سال
 1993بدين شرح ارائه کرده است" :توسعه حمل و نقل
محور به عنوان مركزي متراكم از كاربريهاي مسكوني،
تجاري ،اداري و عمومي و فضاي باز است كه در آن
مغازههاي خرده فروشي و خدماتي در يك هسته تجاري

با دسترسي آسان (حدود  600متر يا  10دقيقه پياده
روي) نسبت به خانهها قرار گرفته اند .يك ايستگاه حمل
و نقل عمومي در هسته اين مركز قرار دارد .استفادهها در
مركز به صورت عمومي بوده و ادارات در طبقات باالتر از
سطح زمين قرار ميگيرند .همچنين کاربري هايي با
تراكم كمتر ،هسته مركزي را با فاصله اي حدود 1600
متر احاطه ميكنند .چهار عنصر اساسي در طرح کلتورپ
از يك واحد توسعه حمل و نقل محور شامل محدوده
تجاري ،محدوده مسكوني ،فضاي عمومي و نواحي جانبي
است (رفيعيان و همکاران  )1389 ،296که در شکل
شماره  1نشان داده شده است .همچنين جدول شماره
 ،1ديگر تعاريف توسعه مبتني بر حمل و نقل عمومي را
از ديدگاه نظريه پردازان و موسسات حمل و نقل به طور
خالصه نشان ميدهد.

شکل ( :)1الگوي پيشنهادي کلتورپ براي توسعه مبتني بر حمل و نقل عمومي
(مأخذ)Calthorpe 1993 :
جدول ( :)1برخي از تعاريف مطرح شده در زمينه توسعه مبتني بر حمل و نقل عمومي ()TOD
سال

ديدگاه ها

تعاريف

1997

سرورو و
6
برنيک

جامعه اي با کاربريهاي مختلط و متمرکز در اطراف ايستگاه حمل و نقل که با طراحي صحيح ،ساکنين ،شاغلين و خريداران را به
کاهش استفاده از خودروي شخصي و استفاده بيشتر از حمل و نقل عمومي تشويق ميکند.)Bernick and Cervero, 1997, 5( .
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توسعه کاربري مسکوني يا ساير کاربريها در طول راهروهاي حمل و نقل مانند حمل و نقل ريلي ،خطوط اصلي اتوبوس و يا بزرگراه ها.
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 ، TODتالشي است براي کنترل و اداره کردن تأثيرات محيطي منفي الگوي توسعه پراکنده و کم تراکم در شهرهاي امريکايي

ليفاور
پورتر

9

 1999نايلز و نلسون  ،TODبا توجه به چگونگي توزيع جمعيت و تنوع كاربري ها ،سعي در ساماندهي و تمركز نقطه اي كاربريهاي مختلف در مكانهاي
معين (ايستگاههاي حمل و نقل همگاني و به طور ويژه مترو و قطار سبك شهري ( ))LRTدارد( .عباس زادگان و همکاران )1390 ،46
2000

موسسه حمل
و نقل مريلند

2001
موسسه حمل
و نقل کاليفرنيا

مکاني با تراکم نسبتاً باال که ترکيبي از انواع کاربريهاي مسکوني ،اداري ،تجاري و خدماتي را در يک فاصله پياده روي آسان از
ايستگاه حمل و نقل ريلي و اتوبوس در برمي گيرد و به عابرين پياده و دوچرخه سواران اولويت ميدهد(Maryland Department .
)of Transportation, 2000
توسعه اي با تراکم متوسط تا زياد که در يک فاصله پياده روي آسان از ايستگاه حمل و نقل اصلي واقع شده و با ترکيبي از کاربريهاي
مسکوني ،اداري و تجاري براي افراد پياده که از اتومبيل شخصي استفاده نمي کنند طراحي شده است TOD .ميتواند ساخت و سازي
جديد و يا توسعه مجدد يک يا چند ساختمان باشد که طرح و موقعيت آنها استفاده از حمل و نقل را تسهيل ميکند(California .
)Department of Transportation, 2001
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مجتمعها و ايستگاهها به  800متر محدود باشد .سعي
ميشود كه ورودي اين مجتمعها رو به ايستگاههاي
سيستم حمل و نقل همگاني و مجاور خيابانهاي شرياني
و يا ردههاي عملكردي بزرگراهي باشد .همچنين لزوم
ايجاد و توسعه پاركينگهاي عمومي بر مبناي مطالعات
دقيق در مجاورت اين مجتمعها از اهميت بسيار زيادي
برخوردار است (افندي زاده و مستوفي .)1385 ،2
در ايران بحث مجتمعهاي ايستگاهي همزمان با آغاز
بكار نخستين خطوط مترو در سال  1377به صورت
جدي مطرح شد .نخستين اقدام در اين زمينه ،اخذ
مصوبه  197نخستين دوره شوراي شهر تهران در سال
 1380بود كه تحت عنوان "راهبردهاي تلفيق كاربري
زمين و حمل و نقل ريلي" مطرح گرديد و بر اساس آن
شركت مترو در آن ملزم شد كه با هماهنگي شهرداري
تهران نسبت به امكان سنجي و امكان پذيري اين تئوري
در شهر تهران و منطبق با شبكه مترو اقدامات الزم را
جهت انجام مطالعات پايه بنمايد.
همزماني انجام اين مطالعات با مطالعات طرح جامع
و تفضيلي شهر تهران فرصت مناسبي بود كه جايگاه
بحث  TODو مجتمعهاي ايستگاهي در مطالعات و
طرحهاي مشاورين مناطق تثبيت گردد .ماحصل اين
جلسات ،نشستها ،بحثها و بررسيهاي انجام شده و
رويكرد ويژه دست اندركاران تهيه سند توسعه شهر
تهران ،تعريف مجتمعهاي ايستگاهي با هدف
تحقق  TODدر قالب مجموعههاي عظيم چند منظوره
با طيف كاربريهاي متنوع تجاري ،اداري ،فرهنگي،
ورزشي ،خدماتي ،مسكوني و .....در نه خط فعال و در
دست احداث مترو بوده كه بر اساس فاكتورهايي مانند
رده كاركردي ايستگاه (منطقهاي ،فرامنطقهاي و شهري)،
تقاطعي بودن ايستگاه ،ميزان مسافر بهرهبردار ،پهنه
مصوب مرتبط در طرح جامع ،وجود اراضي قابل توسعه
در اطراف ايستگاه و ، ....شصت مجتمع ايستگاهي در
شهر تهران انتخاب و پيش بيني شده است كه همزمان با

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 جابجايي (پياده روي ،دوچرخه سواري ،حمل و
نقل عمومي و  ،)...بهبود کيفيت طراحي محيط ،توسعه
اقتصادي و افزايش قابليت پيش بيني و تداوم روند
توسعه و  ...ميباشد )".)CANPZD,2006, 6
همچنين سه اصل كلي كه ميبايست در اين نوع
توسعه همواره مد نظر قرار گيرد عبارتند از (عباس
زادگان و همکاران :)1390 ،46
 اختالطي از كاربريها با تراكم متوسط تا باال اتصال عملكردي و فيزيكي به سيستم هاي حمل ونقل
 بهرهمندي از خصوصيات طراحانه در ساختمان ها،مسيرهاي حركت پياده و  ...كه پياده روي و توجه
به مقياس انساني را تقويت مي كند.
در مجموع ،نتايج بررسي مفاهيم مرتبط با توسعه
مبتني بر حمل و نقل عمومي ( )TODبر نکاتي تأکيد
دارد که در شکل زير ارائه شده است (شکل .)2
مجتمعهاي ايستگاهي
مجتمعهاي ايستگاهي عبارتند از مجتمعهاي ويژه
اي با كاربريهاي مختلف نظير تجاري ،اداري ،خدماتي،
تفريحي و آموزشي كه در كنار ايستگاههاي حمل و نقل
همگاني پر ظرفيت به ويژه مترو احداث شده و دسترسي
بين اين مجتمعها و ايستگاهها از طريق پياده روهاي
ايمن و جذاب مقدور ميشود .به اين علت كه دسترسي
به صورت پياده روي است ،بايد حداكثر فاصله بين
کاربری زمین
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جابجایی

طراحی محله

•کاربریهای مختلط

•سیستم پیاده و دوچرخه

•منظر خیابان

•افزایش تراکم

•شبکه خیابان

•فضاهای باز و عمومی

•پارکینگ

•طراحی سایت و
ساختمان
10

شکل ( :)2مؤلفههاي توسعه مبتني بر حمل و نقل عمومي ()TOD

ارزیابي و تعيين نقش مجتمع ایستگاهي دروازه دولت با رویکرد توسعه مبتني بر حمل و نقل عمومي()TOD

احداث خطوط و ايستگاههاي مترو ساخته ميشود .از
جمله اين مجتمعها ميتوان به مجتمعهاي ايستگاهي
وردآورد ،شهيد مدني ،صادقيه ،علم و صنعت ،ابن سينا
(دروازه شميران) ،شهرري ،جشنواره ،دروازه دولت و
مركز تجاري متروي تهران اشاره نمود (حق شناس ،62
)1387
اهداف اصلي از برنامه ريزي و طراحي مجتمعهاي
ايستگاهي عبارتند از (ميرميران :)1381
1ـ اصالح و بهبود ساختار فضايي و عملكردي شهر و
سيستم حمل و نقل آن ،جهت دهي صحيح و پايدار
توسعه شهر و پديد آوردن فضاهاي شهري با جذابيت باال
و ارتقاء كيفيت محيطي شهر.
2ـ استفاده از ارزشهاي افزوده و امكانات حاصله از
احداث ايستگاههاي مترو در اراضي و بناهاي اطراف آنها
در جهت فراهم آوردن منابع مورد نياز توسعه شبكه
مترو .همچنين احداث و توسعه مجتمعهاي ايستگاهي
منافعي را در بر دارد (افندي زاده و مستوفي 2و،3
 )1385که به طور خالصه در جدول شماره  2ارائه شده
است.
جدول ( :)2منافع حاصل از احداث و توسعه مجتمعهاي
ايستگاهي
منافع

اقتصادي -
اجتماعي

توضيحات
 افزايش ارزش زمين در منطقه مربوطه ومنافع حاصل از فروش و يا اجاره واحدهايي
با كاربريهاي مختلف در مجتمعهاي
ايستگاهي.
 درآمدزايي از طريق ايجاد و توسعهسيستمهاي حمل و نقل عمومي انبوه بر
 -افزايش سطح رفاه اجتماعي

شهرسازي

 ايجاد فرصتهاي مناسب توسعه شهري باكاربريهاي مختلف
 بهبود و زيباسازي سيماي شهري نوسازي بافتهاي شهري و تجميع قطعاتفرسوده

حمل و
نقلي و
زيست
محيطي

 كاهش طول سفرهاي روزانه شهروندان افزايش و مطلوبيت استفاده از سيستم حملو نقل همگاني در سفرهاي روزانه درون
شهري
 كاهش حجم ترافيك معابر كاهش مصرف سوخت و نتيجتاً كاهشآلودگي هوا

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر روش شناسي ،توصيفي –
تحليلي بر پايه مطالعات اسنادي -کتابخانه اي و
مشاهدات ميداني ميباشد و از نظر نوع هدف ،کاربردي
است .بدين ترتيب که با مطالعات اسنادي و کتابخانه اي
به تبيين ادبيات و مباني نظري پژوهش ،و با مشاهدات
ميداني به گردآوري دادهها و اطالعات الزم در محدوده
مورد مطالعه جهت دستيابي به هدف پژوهش پرداخته
شده است.
همچنين به منظور تحليل و ارزيابي از تکنيک فرايند
تحليل شبکه اي ( )ANPو نرم افزار Super Decisions
استفاده شده است .در اين راستا ابتدا با توجه به
ويژگيهاي محدوده مورد مطالعه و مرور ادبيات مربوطه،
معيارها و زيرمعيارهايي جهت تعيين نقش مجتمع
ايستگاهي دروازه دولت انتخاب گرديد.
سپس پرسشنامه هايي جهت انجام مقايسات زوجي
طراحي شد و در اختيار  15نفر از اساتيد دانشگاهي و
کارشناسان شرکت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو)
قرار گرفت تا ارزيابيهاي الزم انجام گيرد .پس از جمع
آوري پرسشنامه ها ،ميانگين هندسي پاسخهاي ارائه
شده محاسبه و براي انجام تحليل به نرم افزار Super
 Decisionsوارد شد .در پايان نيز با توجه به نتايج
حاصل از مدل ،راهکارها و پيشنهاداتي جهت دستيابي به
هدف پژوهش ارائه گرديده است.
محدوده مورد مطالعه
ايستگاه دروازه دولت يکي از ايستگاههاي تقاطعي
متروي تهران در خطوط يک و چهار ميباشد که در
تقاطع خيابان انقالب و خيابانهاي مفتح (در شمال) و
سعدي (در جنوب) واقع شده است و در تقسيمات
شهرداري تهران ،از شمال غرب به منطقه  ،6از شمال
شرق به منطقه  7و از جنوب به منطقه  12منتهي
ميگردد .نقشه شماره  ،1موقعيت ايستگاه مترو دروازه
دولت را نشان ميدهد.
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کاربريهاي موجود در محدوده پيرامون ايستگاه
متروي دروازه دولت به صورت ترکيبي و مختلط
ميباشند و اغلب آنها عملکرد شهري و فرا شهري (نظير
دانشگاه ،بيمارستان و  )...دارند .از مهم ترين داليل
اهميت اين ايستگاه ،قرارگيري در بخش مرکزي شهر
تهران ،تقاطعي بودن ايستگاه و در نتيجه باالترين امکان
تبادل سفر با ديگر نقاط ،وجود خطوط اتوبوسراني سريع
( )BRTبه عنوان سيستم حمل و نقل عمومي مكمل در
جوار ايستگاه مترو و قرارگيري در محدوده طرح ترافيک
ميباشند.
عالوه بر نقاط قوت مذکور ،اين محدوده داراي نقاط
ضعف ،تنگناها و محدوديت هايي ميباشد که مهم ترين
آنها عبارتند از:
 ازدحام فعاليت و جمعيت در روز و کاهش آن در شبو در نتيجه کاهش سرزندگي
 عدم وجود شبکه مناسب پياده روي نامناسب بودن مبلمان شهري وجود آشفتگيهاي بصري و کالبدي در وروديهايايستگاه مترو
 ميانگين عمر باالي ساختمانها -كمبود فضاهاي سبز و باز شهري مورد نياز

مراحل به کارگيري تکنيک فرايند تحليل شبکه اي
( )ANPدر تعيين نقش مجتمع ايستگاهي دروازه
دولت
روش فرايند تحليل شبکه اي ( ،)ANPيک تئوري
رياضي است که به طور سيستماتيک با انواع وابستگيها
سر و کار داشته و به طور موفقيت آميزي در زمينههاي
گوناگون به کار گرفته شده است (افشاريان .)1386 ،8
اين روش ،روش جامع و قدرتمندي براي تصميم گيري
دقيق (حل مسائل تصميم گيري پيچيده) با استفاده از
اطالعات تجربي و يا قضاوتهاي شخصي هر تصميم
گيرنده بوده و با فراهم کردن يک ساختار براي
سازماندهي معيارهاي متفاوت و ارزيابي اهميت و
ارجحيت هر يک از آنها نسبت به گزينه ها ،فرايند
تصميم گيري را آسان ميکند (محمدي لرد .)1388
 ANPيکي از تکنيکهاي تصميم گيري چند معياره
است که فرايند "تحليل سلسله مراتبي" را با جايگزيني
"شبکه" به جاي "سلسله مراتب" بهبود ميبخشد (مؤمني
.)1387
11
در واقع فرايند تحليل سلسله مراتبي ( )AHPکه
در دهه هفتاد ميالدي توسط ساعتي پيشنهاد شد،
مسئله تصميم گيري را به چند سطح مختلف تجزيه
ميکند .مجموع اين سطوح تصميم ،تشکيل يک سلسله
مراتب را ميدهد .مطابق اصل همبستگي در ،AHP
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عناصر هر سطح صرفاً به عناصر سطح باالتر وابسته اند؛
يعني ضرايب اهميت عناصر هر سطح لزوماً براساس
سطح باالتر مشخص ميشود .در حالي که در بيشتر
اوقات بين گزينههاي تصميم و معيارهاي تصميم گيري،
"روابط و همبستگي متقابل" وجود دارد (قدسي پور
 .)86 ،1384به دنبال اين محدوديت و عدم توانايي اين
رويکرد در لحاظ کردن وابستگيهاي بين معيارها و
عوامل ،پروفسور ساعتي در سال  1996رويكرد ديگري را
توسعه داد که به رويکرد فرايند تحليل شبكه اي ()ANP
معروف گرديد و مزيت آن نسبت به  AHPآن است که
وابستگيهاي بين معيارها را در نظر ميگيرد (صحت و
پريزادي  )1388 ،110و نگرش دقيقي به مسائل پيچيده
ارائه ميکند.
در پژوهش حاضر با بهره گيري از روش فرايند
تحليل شبکه اي ( )ANPبه ارزيابي و تعيين نقش
مجتمع ايستگاهي دروازه دولت با رويکرد  TODپرداخته
ساخت مدل و
ارائه ساختار شبکه
ای

شده است .نمودار شماره  ،1مراحل اين ارزيابي را نشان
ميدهد.
مرحله :1ساخت مدل و ارائه ساختار شبکه اي
در راستاي بهره گيري از فرايند تحليل شبکه اي
جهت دستيابي به هدف پژوهش ،ميبايست ساختار
شبکه اي مدل که شامل هدف ،معيارها ،زيرمعيارها و
گزينهها ميباشد ،ايجاد گردد .بدين منظور معيارها و
زيرمعيارهايي که در تعيين نقش مجتمعهاي ايستگاهي
تأثيرگذار هستند با توجه به مباني نظري انتخاب
ميشوند .سپس ارتباط و وابستگي (دروني و بيروني)
ميان معيارها ،زيرمعيارها و گزينهها توسط گروه تصميم
گيري ( 15نفر از کارشناسان و اساتيد دانشگاهي)
مشخص ميشود و مدل شبکه اي موضوع پژوهش ارائه
ميگردد (نمودار .)2

انجام مقایسات

تشکیل

تحلیل نتایج

زوجی

سوپرماتریس ها

حاصل از مدل

نمودار ( :)1مراحل به کارگيري مدل ANP
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مرحله  :3تشکيل سوپرماتريس ها

مرحله  :2انجام مقايسات زوجي
با توجه به ارتباط و وابستگيهاي تعيين شده ميان
معيارها ،زيرمعيارها و گزينه ها ،ماتريسهاي مقايسات
زوجي توسط گروه تصميم گيري بر اساس مقياس 9
کميتي ساعتي تکميل ميگردد .سپس ميانگين مقايسات
زوجي ،در نرم افزار  Super Decisionsوارد ميشود.

پس از ورود دادهها به نرم افزار ،تمامي دادههاي
ماتريسهاي مقايسات زوجي به طور خودکار توسط نرم
افزار محاسبه و در قالب سوپرماتريسهاي ناموزون،12
موزون 13و حد 14ارائه ميگردد.
بدين ترتيب که از مقايسات زوجي معيارها و
زيرمعيارها ،سوپرماتريس ناموزون بدست ميآيد که
شامل اولويتهاي نسبي ميباشد .تصوير زير
سوپرماتريس ناموزون حاصل از نرم افزار را نشان ميدهد
(تصوير شماره .)1

تصوير ( :)1سوپرماتريس ناموزون
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تصوير ( :)2سوپرماتريس موزون
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تصوير ( :)3سوپرماتريس حد
در ادامه از ضرب اجزاي سوپرماتريس ناموزون در
ماتريس خوشه اي ،15سوپرماتريس موزون بدست ميآيد.
سپس از طريق به توان رساندن متوالي سوپرماتريس
موزون تا زماني که ستون اعداد يکسان شوند،
سوپرماتريس حد حاصل ميشود .تصاوير شماره  2و ،3
به ترتيب سوپرماتريسهاي موزون و حد را نشان
ميدهند.
مرحله  :4تحليل نتايج حاصل از مدل
طبق نتايج بدست آمده از نرم افزار ،از ميان
زيرمعيارهاي مورد بررسي" ،کاهش آلودگي هوا" (با امتياز
نرمال شده  )0/616در معيار زيست محيطي" ،اختالط
کاربري ها" (با امتياز نرمال شده  )0/527در معيار
کالبدي -عملکردي" ،کاهش هزينه سفر" (با امتياز نرمال
شده  )0/471در معيار اجتماعي-اقتصادي" ،بهبود
دسترسي ها" (با امتياز نرمال شده  )0/359در معيار
حمل و نقل و ترافيک و "افزايش تراکم" (با امتياز نرمال
شده  )0/327در معيار کالبدي -عملکردي ،به ترتيب از
تأثيرگذارترين زيرمعيارها در تعيين نقش مجتمع
ايستگاهي دروازه دولت با رويکرد  TODميباشند.
از سويي ديگر ،زيرمعيارهاي "تقويت تعامالت
اجتماعي"" ،ارتقاء خوانايي" و "کاهش آلودگي صوتي" به
ترتيب با امتيازهاي نرمال شده  0/146 ،0/127و 0/158
کمترين ميزان نقش را در دستيابي به هدف پژوهش ايفا

ميکنند .تصوير زير اولويت بندي زيرمعيارها را توسط
نرم افزار نشان ميدهد (تصوير .)4
همچنين از ميان گزينههاي مورد بررسي ،گزينه
"ارتقاء حمل و نقل عمومي" با امتياز نرمال شده 0/429
به عنوان اولويت نخست انتخاب ميشود .گزينههاي
"ارتقاء کيفيت عرصههاي عمومي" و "کاهش آلودگيهاي
زيست محيطي" به ترتيب با امتيازهاي نرمال شده
 0/343و  ، 0/229در اولويتهاي بعدي قرار ميگيرند.
تصوير شماره  ،5اولويت بندي گزينهها را توسط نرم افزار
نشان ميدهد.
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات
ايستگاههاي مترو به عنوان عنصري جديد در سطح
شهر به تدريج بر محدوده اي از محيط پيرامون خود
تأثير ميگذارند .از اين رو الزم است برنامه ريزي جهت
ايجاد تمرکز عملکردي کاربريهاي پيرامون ايستگاهها با
رويکرد توسعه مبتني بر حمل و نقل عمومي ()TOD
انجام گيرد .الگوي  TODيکي از مهم ترين الگوهاي
توسعه پايدار شهري است که از طريق کاهش سفرهاي
شهري ،بهبود جابجايي و دسترسي ها ،احياي محالت و
تقويت تعامالت اجتماعي و  ...موجب بهبود کيفيت
زندگي شهروندان و نواحي شهري ميشود.
مجتمعهاي ايستگاهي از جمله اجزاي اين نوع
توسعه ميباشند که با تأکيد بر تلفيق کاربري زمين و
حمل و نقل عمومي ،نقش مهمي در اصالح ساختار شهر
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تصوير ( :)5اولويت بندي گزينه ها

ارزیابي و تعيين نقش مجتمع ایستگاهي دروازه دولت با رویکرد توسعه مبتني بر حمل و نقل عمومي()TOD

و توسعه حمل و نقل عمومي ايفا ميکنند .و از
طريق افزايش سرزندگي ،پايداري زيست محيطي،
افزايش تحرك و پويايي فعاليتهاي اقتصادي ،بهبود
ارتباطات اجتماعي ،حفظ انرژي و بهبود كيفيت هوا،
سبب افزايش کيفيت فضاهاي شهري ميشوند و زندگي
شهري را غنا و زيبايي بيشتري ميبخشند.
از اين رو در اين پژوهش با نظري بر مفاهيم توسعه
مبتني بر حمل و نقل عمومي ( )TODو مجتمعهاي
ايستگاهي ،به ارزيابي و تعيين نقش مجتمع ايستگاهي
دروازه دولت به منظور تمرکز فعاليتها و تأمين نيازهاي
جمعيتي پرداخته شده است .در اين راستا با استفاده از
تکنيک فرايند تحليل شبکه اي ( )ANPو نرم افزار
 ،Super Decisionsبه تحليل و ارزيابي معيارها و
زيرمعيارهاي پژوهش و اولويت بندي گزينهها پرداخته
شده است .در واقع به کارگيري اين تکنيک زمينه اي را
ايجاد ميکند تا متغيرهاي متعدد در تعيين نقش مجتمع
ايستگاهي دروازه دولت با رويکرد  TODدر نظر گرفته
شوند.
نتايج حاصل از تکنيک  ANPنشان ميدهد که
مجتمع ايستگاهي دروازه دولت ميتواند نقش مهمي را
ابتدا در "ارتقاء حمل و نقل عمومي" و سپس در "ارتقاء

کيفيت عرصههاي عمومي" و "کاهش آلودگيهاي زيست
محيطي" ايفا نمايد .همچنين زيرمعيارهاي "کاهش
آلودگي هوا"" ،اختالط کاربري ها"" ،کاهش هزينه سفر"،
"بهبود دسترسي ها" و "افزايش تراکم" به ترتيب بيشترين
سهم را در تعيين اين نقش دارند .در مجموع احداث
مجتمع ايستگاهي دروازه دولت با رويکرد  TODميتواند
ضمن ارتقاء امنيت محيطي ،پياده مداري ،احياي محالت
پيرامون ايستگاه و کاهش ازدحام ترافيک ،سبب افزايش
سرزندگي و بهبود کيفيت زندگي شود و منافع بسياري را
متوجه ساکنان و استفاده کنندگان از مترو نمايد.
بر اين اساس ميتوان گفت ايجاد و توسعه
مجتمعهاي ايستگاهي اقدامي جهت توسعه حمل و نقل
عمومي است که عدالت اجتماعي را بين تمامي اقشار
جامعه برقرار ميکند و تأثير زيادي بر فرايند شهرسازي و
فرم شهري ميگذارد.
در پايان نيز با توجه به نتايج ارزيابي در زمينه
تعيين نقش مجتمع ايستگاهي دروازه دولت با رويکرد
توسعه مبتني بر حمل و نقل عمومي ،راهکارها و
پيشنهاداتي به تفکيک اولويتهاي حاصل از مدل به
شرح جدول زير ارائه ميگردد (جدول .)3

جدول ( :)3ارائه راهکارها و پيشنهادات به تفکيک هر يک از گزينههاي مورد بررسي در مدل تحليلي پژوهش
گزينههاي راهبردي
ارتقاء حمل و نقل
عمومي

راهکارها و پيشنهادات
-

آرام سازي ترافيک در مجاورت ايستگاه مترو از طريق ايجاد موانع فيزيکي
ايمن سازي مسيرهاي تالقي حرکت سواره و پياده در مجاورت ايستگاه (به ويژه در تقاطع خيابان انقالب و سعدي)
فضاسازي مناسب ايستگاههاي حمل و نقل عمومي (مترو و  )BRTدر محدوده مطالعاتي جهت استفاده تمامي
اقشار از جمله سالمندان و معلولين
يکپارچه سازي سيستمهاي حمل و نقل عمومي (تعبيه ايستگاههاي تاکسي در نزديکي ايستگاه مترو)

-

ايجاد کاربريهاي شبانه روزي ( 24ساعته) به عنوان چشمان ناظر خيابان و افزايش امنيت
تعبيه کاربريهاي مختلط و متنوع به منظور فراهم آوردن زمينه حضور گروههاي مختلف اجتماعي در فضا
رونق بخشيدن به خدمات خرده فروشي مجاور معابر با ايجاد دسترسيهاي مناسب براي عابرين پياده
ايجاد نقاط مکث در محدوده پيرامون ايستگاه مترو و تعبيه فضاي سبز در حاشيه معابر به منظور افزايش تمايل به
پياده روي
بهبود وضعيت کفپوش مسيرهاي پياده و طراحي مسيري ويژه جهت تردد ايمن نابينايان
مکانيابي و استقرار مناسب و کارآمد مبلمان شهري

-

حذف الحاقات نماهاي موجود و يكپارچه سازي بدنهها و سطوح به منظور کاهش آلودگي بصري
لحاظ پارامترهاي آاليندگي صوتي در مکان يابي و طراحي سايتهاي مسکوني
ايجاد و توسعه فضاهاي سبز در محدوده مطالعاتي به منظور کاهش آاليندهها
اجراي طرح نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي

ارتقاء کيفيت عرصههاي
عمومي

کاهش آلودگيهاي
زيست محيطي
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