تأثیر برنامهریزی کاربری اراضی بر حمل و نقل شهری

()1

ترجمه و تألیف:
ایمان قلندریان گل خطمی

کارشناس ارشد برنامهریزی شهری و منطقهای

چکیده

عوامل مختلفی در نحوه استفاده کاربران از شیوههای مختلف حمل و نقلی
دخیل میباشد .کاربری اراضی یکی از این عوامل تأثیرگذار میباشد .این مقاله
به بررسی تاثیر فاکتورهای مختلف کاربری اراضی شهری (مانند تراکم ،دسترسی
منطقه ای ،اتصاالت خیابانها ،ترکیب کاربریها ،پیاده مداری) بر رفتارهای سفر
(مانند استفاده از خودرو شخصی ،حمل و نقل بدون خودرو) میپردازد .این
اطالعات برای ارزیابی سیاستهای حمل و نقل و چگونگی اثرگذاری آنها
بسیار مناسب است .سیاستهایی مانند رشد هوشمند( ،)2نوشهرگرایی( ،)3مدیریت
دسترسی که به تحقق اهداف برنامهریزی حمل و نقل کمک میکند.

واژههای کلیدی :کاربری اراضی ،حملونقل ،مدهای حملونقل،
فاکتورهای فردی حمل و نقل ،سفر.

مقدمه

حملونقل و برنامهريزي كاربري متقاب ً
ال بر هم اثر ميگذارند .تصميمات
برنامه ريزي حمل و نقل بر الگوي توسعه كاربري و نيز كاربري بر
فعاليتهاي حملونقل اثرگذار است .بنابراين بررسي ارتباطات و تصميمات
برنامهريزي میتواند كارآ و مفيد باشد .گزارشي مربوط به ارزيابي تأثیر حمل
و نقل بر كاربري به توصیف شیوههای اثرگذاری برنامهريزي حمل و نقل
بر كاربري میپردازد.اين پژوهش چگونگي تأثير عوامل زير را بر رفتارهاي
ترافيكي بررسي ميكند .تراكم كاربريها ،اختالط آنها ،دسترسي منطقهاي،
ارتباطات ،دسترسي به حمل و نقل ،طراحي سايت.
جدول  :1تفاوت ترافیکی مرکز شهر -حومه و روستا
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به ندرت

الگوهاي كاربري بر دسترسي اثر میگذارد ،دسترسی (یعنی توانايي
معمولي مردم براي رسيدن به خدمات و فعاليتهاي پيشبيني شده) نیز بر
تحرك اثر میگذارد و در نتيجه در مقدار و نوع فعاليتهايي كه در منطقه
رخ میدهد ،مؤثر میباشد )Litman,2003( .انواع مختلف كاربري خصوصيات
دسترسي متفاوتي دارند .به طور معمول مناطق بيشتر شهري شده؛ كاربريهای
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قابل دسترس بيشتر و سيستمهاي حمل و نقلي متنوعي دارند كه از ميزان
استفاده از وسايل نقليه شخصي میكاهد .در حالي كه كاربريهای حومهها و
محيطهاي روستايي دسترسي كمتري دارند و به دليل گزينههاي اندك حمل
و نقلي ،بسياري از سفرها با خودرو شخصي صورت میگيرد( .جدول )1
اين تفاوتها موجب تغييرات زيادي بر رفتارهاي سفر میشود.

ارزيابي اثرات كاربري بر حمل و نقل

در ارزيابي تأثيرات كاربري بر حمل و نقل شهري نكته مهم ،حذف
فاكتورهاي نامعلوم میباشد .وابستگي مردم به انتخاب موقعيتها و محلها
بر پايه توانايي سفر و ميزان آن و اولويت آنها میباشد .براي مثال مردمي كه
نمي توانند رانندگي كنند تمايل دارند كه محل سكونت خود را در مكانهايي
با دسترسي باال و در جايي كه گزينههاي حمل و نقلي زيادي دارد انتخاب
كنند .برنامهريزي كاربري ،اهداف و استراتژيهاي خاصي را دنبال میكند كه
در جدول  ،2اين اهداف و استراتژيها آورده شده است.
جدول  :2اهداف برنامهریزی
هدف برنامهریزی

تأثیر استراتژیهای مدیریت حمل ونقل
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استراتژیهای مدیریت کاربری اراضی

استراتژیهای مختلف مدیریت کاربری اراضی به تحقق اهداف
برنامهریزی – که در جدول  2آورده شدهاند-کمک میکند .این استراتژیها
با توجه به مقیاس عملکردشان ،متفاوت میباشند.
استراتژيهاي آورده شده كام ً
ال انعطافپذير میباشند و با توجه به
اهداف مورد نظر استفاده میشوند .به طور کلی این استراتژیها:
 اختالط كاربري و بهبود سرويسدهي حمل و نقلي و پيادهروي را تشويق میكنند. -در حومههاي شهري به ساختن يك حومه فشرده و متكي بر حمل و نقل

و توسعه پياده روي میپردازند.
 در مناطق روستايي درگير ساختن روستاها و تأمين تسهيالت پياده روي وسرويسهاي حمل و نقلي است.
 در توسعههاي جديد به ساختن راههاي و مسيرهاي مرتبط به هم توجه میكنند.جدول  :3استراتژیهای مدیریت کاربری
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تشویق مردم به استفاده از تسهیالت
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فاكتورهاي فردي حمل و نقل

اين بخش نشان میدهد چگونه فاكتورهاي متفاوت كاربري بر الگوهاي حمل
و نقل تأثير میگذارد .فاکتورهایی نظیر تراکم ،دسترسی منطقه ای ،تمرکزگرایی،
اختالط کاربری ،طراحی خیابان ،دسترسی به حمل و نقل عمومی ،خودکفایی
فعالیتهای محلی ،مدیریت پارکینگ و شرایط پیاده روی و دوچرخه سواری که
در ادامه به نحوه تأثیرگذاری آنها بر سفرها میپردازیم:
 )1تراكم :مربوط است به تعداد خانهها ،مردم يا شغلها در منطقه (Campoli and
 )Madean, 2002تراكم از طريق عوامل زير بر رفتارهاي حمل و نقلي اثر میگذارد:
الف) دسترسي به كاربري :تعداد مقاصد سفر در يك محدوده جغرافيايي به
افزايش تراكم جمعيتي و اداري ،كاهش مسافت سفر و نياز به سفر بستگي
دارد .براي مثال در مناطق با چگالي و تراكم كمتر يك مدرسه ممكن است
به صدها مایل مربع سرويس دهد كه در اين صورت اغلب دانش آموزان
با وسيله نقليه رفت و آمد خواهند كرد .در حالي كه در مناطق با تراكم
باالتر ممكن است مدارس فقط به چند مايل مربع سرويس دهند؛ و اين
باعث كاهش مسافت سفرها میشود و به دانش آموزان فرصت بيشتري براي
پياده روي و دوچرخه سواري میدهد .همچنين ميانگين مسافت سفر براي
مأموريت ،كار و تجارت با افزايش تراكم ،كاهش میيابد.
ب) گزينههاي حركت :افزايش تراكم منجر به افزايش تعداد گزينههاي
حمل و نقل میشود كه در برگيرنده پياده روها؛ سرويسهايي نظير تاكسيها
و حمل و نقل عمومي میباشد.
ج) كاهش استفاده از خودرو :افزايش تراكم منجر به كاهش سرعت ترافيكي،
افزايش تقاطعها و كاهش فضاهاي پاركينگ میشود و اين موجب كاهش
تمايل افراد به استفاده از وسايل نقليه شخصي خواهد شد .بنابراين با افزايش
تراكم سرانه استفاده از خودرو و مالكيت آن كم میشود و استفاده از گزينههاي
حمل و نقلي ديگر افزايش میيابد)Faucelt and Sierra Research ,1999( .

نمودار  :1رابطه تراکم و مسافت سفر
منبع1994 - Holtzclaw :
 Levinsan , Kumarمعتقدند با افزايش تراكم كاربريها هم سرعت سفر
و هم مسافت آن كاهش میيابد ،نتيجه اينكه تعداد سفرهاي با وسيله نقليه
در مناطق با تراكم متوسط ،كمتر از مناطق با تراكم پايين میباشد .نمودار
2چگونگي تأثير دسترسي حمل و نقل عمومي و چگالي را بر سفر با وسيله
نقليه نشان میدهد براي مثال كاهش از  20تا  5خانواده در هر آكر ميزان
متوسط سفر با وسيله نقليه را تا  %40افزايش میدهد.

نمودار  :2رابطه تعداد خانوار و مسافت طی شده
منبع2005 ,FHWA:
 Frank , Piroبه اين نتيجه رسيده اند كه سفر با خودرو شخصي به
محل كار زماني كه تراكم به  50تا  75كارمند در آكر برسد كاهش چشمگيري
میيابد .چون اين رقم باعث تأمين حمل و نقل عمومي و اختالط كاربريها
میشود )Franks and Piro,1995( .نمودار شماره  3يك مثال از درجه
سرويس دهي حمل و نقل عمومي براساس ميزان تراكم جمعيتي میباشد .در
این نمودار مشخص میشود که با افزایش جمعیت و مراکز اداری سرویس
دهی حمل و نقل عمومی (قطار سبک شهری و مترو) افزایش مییابد و این
امر سبب مطلوبیت بیشتر استفاده از حمل و نقل عمومی میشود .افزايش
تراكم جمعيت شهري همراه است با افزايش پياده روي و دوچرخه سواري
و همچنين افزايش تسهيالت دوچرخه سواري)ABW, 2010( .
 )2دسترسي منطقهاي :به موقعيتهاي مشخصي مربوط به مركز شهر و تعداد
شغلها و سرويسهاي عمومي در دسترسي در طول زمان سفر مربوط میشود.
اين عامل بر توليد سفر اثرچنداني نمي گذارد ،بلكه اثر مهم آن بر طول سفر
میباشد .مردمي كه چندين مايل دورتر از شهر زندگي يا كار میكنند نسبت به
كساني كه در نزديكي مركز شهر زندگي میكنند مجبور به رانندگي بيشتر هستند.
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بلوك كوچك و ساده به صورتي كه اجازه عبور به عابر پياده و دوچرخه داده شود،
اما براي خودرو بسته نباشد باعث افزايش پياده روي  11/3درصدي میشود.

نمودار  : 3درجه سرويسدهي حمل و نقل عمومي براساس ميزان
تراكم جمعيتي

منبع2009 Ann Arbor :

 )3تمركز گرايي :يعني نسبت فعاليتهاي اداري ،تجاري ،سرگرمي و ساير
فعاليتهاي اصلي كه در مراكز چند كاركردي مانند محدودههاي تجاري،
قسمت مركزي شهر و پاركهاي صنعتي بزرگ؛ متمركز شدهاند .اينگونه مراكز
تعداد سفرهاي بين مقاصد مختلف را كم میكند و بيشتر تابع مدهاي حمل
و نقل عمومي هستند Frank , Piro .دريافتند كه سفرهاي با وسيله نقليه
شخصي زماني كه تراكم محل كار از  50به  75كارمند در آكر برسد كاهش
چشمگيري میيابد .اين عامل بر سفرهاي منطقه اي تأثيرگذار است .به عنوان
مثال لس آنجلس و شيكاگو تراكم مشابهي دارند ،اما لس آنجلس به دليل
كمبود در مراكز شهري بيشتر به خودرو وابسته است و مالكيت خودرو نسبت
به شيكاگو كه مراكز قوي تري دارد بيشتر است)Franks and Piro,1995( .
 )4اختالط كاربريها :به معناي تركيب انواع كاربريها با يكديگر و
جايگزيني آنها در كنار يكديگر میباشد كه میتواند منظور آن اختالط
كاربريها درون يك ساختمان ،در طول يك خيابان و يا در همسايگي
يكديگر باشد .افزايش تنوع موجب كاهش مسافت سفر و افزايش پيادهروي
و سفرهاي با دوچرخه میشود .از طرف ديگر با تركيب كاربريهاي مختلف
مراكز همسايگي فشرده و پياده مدار بوجود میآيند.
)5اتصال و ارتباط :شبكهاي با بسياري از خيابانهاي بن بست كه به تعداد
كمي از شريانهاي اصلي متصل شده است دسترسي كمي را تأمين میكند.
افزايش ارتباط كاهش سفرهاي با خودرو شخصي را به همراه دارد كه اين
امر به دليل كاهش مسافت سفر بين دو مقصد و بهبود شرايط پياده روي و
دوچرخه سواري میباشد .پروژه  SMARTRAQدر آتالنتا؛ مدلي را براي
آزمايش اين مطلب بررسي كرد و بدين نتيجه دست يافت كه :با دو برابر
شدن تقاطعها از  8/3به  19/6در هر كيلومترمربع سفرهاي با وسيله نقيه
حدود  1/6درصد كمتر شده است)Litman, 2011( .
 )2010( Larcoنشان داد كه افزايش ارتباطات در حومههاي شهري
موجب افزايش استفاده از ساير انواع حمل و نقل میشود .ساكنان مناطق
با توسعه ارتباطي باال بيشتر از دو برابر ساير نواحي تمايل به پياده روي و
دوچرخه سواري به كاربريهاي محلي دارند.
 Frank , Hawkinsتخمين زده اند كه در مقياس همسايگي؛ تغيير در يك

 / 104دوره بیست و سوم ،شماره هشتاد و نهم

نگاره  :1تفاوت اتصال دو شبکه متفاوت
برای رفتن از نقطه  Aبه نقطه  Bدر تصویر سمت چپ نگاره شماره  1باید
مسیر مشخص شده را طی نمود .همانطور که دیده میشود این مسیر طوالنی
است و افراد را ترغیب به پیاده روی نمیکند .اما در تصویر سمت راست به
علت وجود راههای متنوع و کوتاه افراد تمایل بیشتری به پیاده روی و دوچرخه
سواری دارند.
 )6طراحی خیابان :این شاخص مربوط است به فاکتورهایی مانند اندازه بلوک،
راهها (تعداد ،عرض ،خطوط پارکینگ ،جزایر ترافیکی) خصوصیات آرامسازی
ترافیک ،شرایط پیاده روی ،مبلمان خیابان ،تعداد و اندازه راههای مربوط به خودرو.
طراحی راه شرایط پیاده روی و زیبایی را بهبود میبخشد .آرامسازی ترافیک باعث
کاهش مسافت حمل و نقل در منطقه میشود به دلیل کاهش سرعت سفر و بهبود
شرایط برای پیاده روی و دوچرخه سواری و حمل و نقل عمومی.
 )7شرایط پیاده روی و دوچرخه سواری :بهبود شرایط استفاده از دوچرخه
و پیاده روی موجب افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی میشود.
این عمل از طریق :بهبود کمیت و کیفیت پیاده روها و مسیرها و دادن
()4
تسهیالت انجام میگیرد .تسهیالتی مانندPark & Ride/Rack :
افزایش و بهبود فضاهای پیاده مدار اطراف ایستگاه اتوبوس باعث افزایش
استفاده از حمل و نقل عمومی میشود .اختالط کاربری ،تراکم تقاطعها ،فاصله تا
مغازه ،میزان مشاغل محلی بر فعالیتهای پیاده روی تأثیر گذار است)Litman,2011( .
 )8دسترسی به حمل و نقل عمومی :کیفیت سرویسدهی حمل و نقل
عمومی و دسترسی راحت مردم به آن معموالً با پیاده روی ،گاهی با دوچرخه
و اتومبیل بر تمایل استفاده کاربران تأثیرگذار است.
مناطق مسکونی و تجاری طراحی شده با بیشترین دسترسی با تأکید
بر ساخت فشرده ،اختالط کاربری ،پیاده مداری میباشد.چندین مطالعه
مشخص کرده است که  )5( TODمیتواند موجب کاهش سفرهای با خودرو
شخصی شود .ساکنان ،کارکنان در این مناطق تمایل دارند که مالکیت خودرو
کمتری داشته باشند ویا کمتر از خودرو استفاده کنند و بیشتر بر سایر گزینهها
تمرکز میکنند .افزایش تراکم مسکونی و تجاری و بهبود شرایط پیاده روی
اطراف ایستگاههای حمل و نقل عمومی موجب افزایش استفاده از حمل و
نقل عمومی میشود)Litman, 2011( .

افزایش تراکم مسکونی منطقه اطراف از  10تا  20واحد در هر آکر باعث
افزایش استفاده از مدهای حمل و نقلی از  %20تا  %24میشود.
 )9مدیریت پارکینگ :این شاخص شامل مواردی مانند قیمت ،قانون و
تسهیالت میباشد .مدیریت مناسب فضاهای پارک خودرو باعث افزایش
استفاده از حمل و نقل عمومی میشود .پارکینگ زیاد و ارزان و راحت
موجب افزایش مالکیت خودرو و سفر با آن میشود و بنابراین یکی از
تمهیدات الزم در نظر گرفتن پارکینگ پولی برای خودروها میباشد.
نمودار شماره  4رابطه میان افزایش هزینه پارکینگ و مالکیت خودرو
را نشان میدهد .همانطور که مالحظه میشود با افزایش هزینه پارکینگ (و
بطور کلی با افزایش هزینه نگهداری خودرو) نرخ مالکیت کاهش یافته است.

نمودار  : 4رابطه افزایش هزینه پارکینگ و مالکیت خودرو
منبع2008,VTPI :
)10خودکفایی فعالیتهای محلی :مربوط به کاربریهایی برای کار ،آموزش،
خرید میباشد .هرچه محله در تأمین نیازهای ساکنانش استقالل بیشتری داشته
باشد ساکنین برای تأمین نیازهای خود و دستیابی به خدمات مورد نظرشان
سفر کمتری به سایر محالت خواهند داشت و نیازهای خود را از داخل خود
محله و همسایگی خود تأمین میکنند که اغلب با پیاده روی و دوچرخه
سواری همراه خواهد بود.

نتیجهگیری

در این مقاله تأثیرات کاربری زمین بر رفتارهای ترافیکی مورد بررسی
قرار گرفت و اشاره ای کوتاه به استراتژیهای مدیریت کاربری جهت تحقق
اهداف برنامهریزی حمل و نقل کردیم .مالحظه گردید که فاکتورهای مؤثر
در برنامهریزی کاربری (مانند تراکم ،اختالط کاربری ،طراحی و  )...میتواند
سفرهای مختلف را کاهش دهد .از طرف دیگر بررسی شد که کاهش
مالکیت و استفاده از خودرو با «افزایش تراکم جمعیت و ادارات»« ،افزایش
اختالط کاربریها و خدمات» و «ارتباط شبکهها با هم خصوص ًا شبکه پیاده
و دوچرخه» همبسته است .هر چه خیابانها ایمنی و جذابیت بیشتری داشته
باشند برای پیاده روی مناسب ترند.می توان گفت مراکز تجاری وسیع چون
با حمل و نقل عمومی پشتیبانی میشوند پذیرای سفرهای کمتری با خودرو
هستند .تراکم یکی از عوامل تأثیرگذار بر حمل و نقل است .به طوری که
با توسعه فشرده و متراکم کاربریها ،دسترسی افزایش مییابد .در نتیجهی

افزایش دسترسی ،استفاده از خودرو کمتر میشود و شهروندان به سایر
گزینههای حمل و نقل روی میآورند.
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پی نوشت

 )1ساختار این مقاله برگرفته از گزارشی با نام
میباشد که توسط تاد لیتمن عضو مؤسسه راهبرد حمل و نقل ویکتوریا در  70صفحه
تنظیم شده است .نگارنده وظیفه ترجمه ،تنظیم و تلخیص آن را برعهده داشته است.

Landuse Impact and Transport

2)Smart Growth
3)New Urbanism

 :Rack )4يكي از عوامل مؤثر در تقاضاي سفر همگاني ،دسترسي آسان به
ايستگاههاي همگاني مي باشد .دوچرخه مي تواند اين دسترسي را تسهيل كند،
يعني در مواردي كه امكان پياده روي تا ايستگاه اتوبوس به علت زياد بودن فاصله
مقدور نيست ،استفاده از دوچرخه اين امكان را ايجاد مي كند .اما دوچرخه بعد از
رسيدن به ايستگاه بر روي سازه اي كه در ابتدا و يا انتهاي اتوبوس نصب شده قرار
مي گيرد .بدين ترتيب ،اين امكان براي دوچرخه سوار وجود دارد تا پس از پياده
شدن در ايستگاه مقصد ،تا مقصد نهايي دوباره از دوچرخه كه روش راحتتري
نسبت به پياده روي است ،استفاده نمايد( .نگارنده)
5) Transit Oriented Development
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