لونقل همگانـی و امـنیت زنان
توسـعۀ شهری مبتنـی بر حم 
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امنیــت یکــی از مهمتریــن مســائل مــورد نظــر زنــان در رفــت و آمدهــای روزانــه اســت .بهطــور کلــی ،وســایل حمــل و نقــل
همگانــی (متــرو و اتوبــوس ســریع) نســبت بــه وســایل حمــل و نقــل شــبههمگانی (تاکســی و ون) امنیــت بیشــتری بــرای زنــان
ایجــاد میکننــد .از آنجــا کــه سیســتم حمــل و نقــل همگانــی در اکثــر شــهرهای ایــران کارآیــی و پیوســتگی الزم را نــدارد،
نمیتوانــد پاســخگوی نیازهــای اســتفادهکنندگان باشــد .ایــن کمبــود در مــورد زنــان کــه رفتارهــای ســفر پیچیدهتــر و بــا
زمانبنــدی متنوعتــری نســبت بــه مــردان دارنــد و بهطــور تقریبــی دسترســی کمتــری نیــز بــه خــودرو شــخصی دارنــد اهمیــت
بیشــتری مییابــد .بخــش مهمــی از هــر ســفر شــهری بــه محــدودۀ ایســتگاه مربــوط اســت و تحــت تأثیــر شــیوۀ طراحــی آن
قــرار دارد .رویکــرد توســعۀ مبتنــی بــر حمــل و نقــل همگانــی کــه بــر تعامــل میــان توســعۀ ســکونتگاهها و سیســتمهای حمــل
و نقــل همگانــی تأکیــد دارد بــا تکیــه بــر اصــول پایــۀ طراحــی شــهری از جملــه ایجــاد فضاهــای بــا قابلیــت پیــادهروی ،توزیــع
انــواع فعالیتهــای شــهری در محــدودۀ ایســتگاه و ایجــاد تنــوع کالبــدی و اجتماعــی زمینــۀ الزم را بــرای افزایــش حضــور زنــان
و فعالیــت در ســاعات مختلــف روز فراهــم میکنــد .در ایــن مقالــه بــا اســتفاده از معیارهــای عینــی «اســتاندارد ارزیابــی تحقــق
اصــول توســعۀ شــهری مبتنــی بــر حمــل و نقــل همگانــی» و اطالعــات شــاخصهای ذهنــی حاصــل از مصاحبــه بــا زنــان ،بــا
ارزیابــی محــدودۀ ایســتگاه متــرو اکباتــان (بهعنــوان نمونــه) وضعیــت امنیــت زنــان بررســی شــده اســت .نتایــج مطالعــه نشــان
میدهــد کــه اکثــر زنــان تمایــل دارنــد بهصــورت پیــاده بــه متــرو تــردد کننــد و اغلــب در ســاعات روز یــا در مســیرهای شــلوغتر
رفــت و آمــد میکننــد .بــر مبنــای نتایــج ،راهکارهایــی بــرای برخــورداری از امنیــت و حضورپذیــری زنــان ارائــه میشــود.
کلـیدواژهها
امنیت ،زنان ،توسعۀ مبتنی بر حمل و نقل همگانی ،ایستگاه مترو اکباتان
 -۱بخشی از مطالعات این مقاله حاصل نتایج پایاننامۀ کارشناسی ارشد طراحی شهری فرشته عدلی است .مطالعات مربوط به امنیت زنان بهطور خاص برای
این ویژهنامه انجام شده است.
* دکتری شهرسازی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی
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** کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
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مقدمـه

 -1مبانی مفهومی

 -1-1امنیــت در دسترســی بــه وســایل نقلیــۀ
همگانــی

در سراســر جهــان زنــان اغلــب و بهطــور منظــم از وســایل
حمــل و نقــل همگانــی اســتفاده میکننــد و نســبت بــه مردان
)1 - Transit Oriented Development (TOD
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امــروزه زنــان در توســعۀ اقتصــادی و ایجــاد جامعـهای ســال م
ســهم قابــل توجهــی دارنــد .ارتقــای نقــش و حضــور فعــال
زنــان بــا دسترســی آنهــا بــه فرصتهــای برابــر در آمــوزش،
اشــتغال و سیاســت ســبب ارتقــای جایــگاه آنهــا میشــود و به
رشــد و تعالــی جامعــه نیــز منجــر خواهد شــد .به همیــن دلیل
در ســالهای اخیــر ضــرورت هماهنگــی توســعۀ زیرســاختها
و خدمــات شــهری با نیازهــای تمام اقشــار جامعه در بســیاری
از کشــورها بهویــژه کشــورهای در حــال توســعه مــورد توجــه
گرفتــه اســت .دسترســی مناســب و ایمن بــه امکانــات حمل و
نقــل همگانــی یکــی از مواردی اســت کــه در توســعۀ امکانات
دسترســی و جابهجایــی در شــهرها بایــد بــه آن توجــه کــرد.
زنــان بهعنــوان شــهروندان یــک کشــور در انجــام امــور
مختلــف روزمــره نیازمنــد دسترســی بــه امکانــات مناســب
تــردد در فضاهــای شــهری هســتند کــه بــا توجه بــه وظیفه و
جایــگاه چندوجهــی آنهــا در جامعــه میتواند طیف گســتردهای
از اهــداف شــامل ســفر بــه قصــد کار ،تحصیــل و انجــام امــور
خانوادگــی را پوشــش دهــد .دسترســی بــه ایســتگاه حمــل و
نقــل همگانــی و تحقق امنیــت در محدودۀ همجــوار آن امکان
تــردد زنــان در ســاعات مختلــف روز را فراهــم میکنــد .با این
حــال مشــاهده میشــود کــه ســاعات ســرویسدهی وســایل
نقلیــۀ همگانــی و حتــی طراحی داخلی این وســایل ســازگاری
کمتــری بــا نیازهــای زنــان دارد و خــود زنــان بایــد برنامــۀ
سفرهایشــان را بــا محدودیــت زمانی ،تعــداد و طراحــی داخلی
آنهــا وفــق دهنــد .در شــرایطی نیــز اســتفاده از این وســایل در
تمــام ســاعات روز بهدلیــل شــرایط نامناســب و نبــود امنیــت
کافــی در دسترســی به ایســتگاه مقدور نیســت؛ بــه این ترتیب
کــه ایســتگاههای اتوبــوس و متــرو و محدودۀ همجــوار آنها در
شــب از نظر روشــنایی وضع مناســبی ندارند و حرکت اتوبوس
و متــرو بــه گونـهای نیســت کــه در خدمت شــهروندان باشــد،
بلکــه خــود شــهروندان بایــد مطیــع و تابــع ســاعت حرکــت
آنهــا باشــند (زنجانـیزاده .)1381 ،تــرس از جــرم و احســاس
ناامنــی در فضاهــای عمومــی موجــب کاهــش حضورپذیــری
شــده و زنــان را از فضاهــای عمومــی کــه امــکان جــرم و
جنایــت یــا بــروز رفتــار غیراجتماعــی در آنهــا وجــود دارد ،دور
میکنــد .فضاهــای مربــوط بــه حمــل و نقــل همگانــی مثــل

ایســتگاههای متــرو و اتوبــوس و محــدودۀ اطــراف آنهــا نیــز
از ایــن قاعــده مســتثنا نیســتند .از آنجا که اســتفاده از وســایل
نقلیــۀ همگانــی برای زنــان اولویــت و برتری نســبی دارد ،این
موضــوع میتوانــد بهویــژه بــرای گروهــی کــه امکان اســتفاده
از خــودرو شــخصی ندارند موجــب محرومیــت و محدودیت در
دسترســی بــه فرصتهــای موجــود در شــهر شــود.
یکــی از اهــداف برنامهریــزی ،توزیــع عادالنــۀ امکانــات بــرای
همــۀ جامعــه اســت و فرصتی بــرای تحقق حقوق شــهروندی
محســوب میشــود .در ایــن زمینــه ،ارزیابی تأثیرات جنســیتی
بایــد بخشــی از فراینــد برنامهریــزی تلقــی شــود .مثـ ً
ا الزم
اســت میــزان دسترســی گروههــای اجتماعــی مختلــف بــه
تفکیــک ســن و جنــس به وســایل نقلیــۀ شــخصی و همگانی
مطالعــه و شــرایط الزم بــرای دسترســی و برخــورداری برابــر
و تعــادل در تــردد و جابهجایــی آنهــا در نظــر گرفتــه شــود.
برنامهریــزی بــدون توجــه بــه تنــوع اجتماعــی ناشــی از تعلق
بــه طبقــات مختلــف اجتماعــی ،گروههــای ســنی ،اقــوام یــا
گروههایــی کــه محدودیــت حرکتــی و ادراکــی دارنــد بـهدور
از عدالــت اجتماعــی اســت و بازدهــی مــورد نظــر را نخواهــد
داشــت (.)UN, 2018
در ایــن زمینــه برنامهریــزی و طراحــی بــرای ایجــاد حمــل و
نقــل همگانــی کارآمــد و امــن ضــروری بــه نظــر میرســد.
«توســعۀ مبتنــی بــر حمــل و نقــل همگانــی» 1بــا تکیــه بــر
اصــول پایــۀ طراحــی شــهری از جملــه ایجــاد فضاهــای بــا
قابلیــت پیــادهروی ،ایجــاد تنوع کالبــدی و اجتماعــی میتواند
زمینــه را بــرای رفــت و آمــد ایمــن زنــان در ســاعات مختلــف
شــبانهروز حــول محــدودۀ ایســتگاههای حمــل و نقــل
همگانــی فراهــم کنــد .لــذا در ایــن مقالــه تأثیــر رویکــرد
«توســعۀ شــهری مبتنــی بــر حمــل و نقــل همگانــی» در
تأمیــن امنیــت و حضورپذیــری زنــان در محــدودۀ ایســتگاه
متــرو بررســی میشــود.

دسترســی کمتــری بــه اتومبیــل شــخصی دارنــد (Deniz,

 .)2016احســاس ناامنــی و آســیبپذیری نســبت بــه جــرم
عادتهــای حرکتــی زنــان را در خیابانهــا و وســایل حمــل
و نقــل همگانــی محــدود میکنــد و مانعــی بــرای مشــارکت
اجتماعــی و اقتصــادی آنهــا میشــود .زنــان نســبت بــه مردان
بیشــتر رفتــار خــود را تغییــر میدهنــد تــا از جــرم و جنایــت در
امــان باشــند و در مــواردی نیــز محــدود کــردن فعالیتهــای
خــود یــا بازگشــت زودتــر بــه خانــه را برمیگزیننــد .ایــن
مســئله میتوانــد بــر کیفیــت زندگــی آنها تأثیــر منفی داشــته
باشــد و ســهم آنهــا را از زندگــی عمومــی محدود کنــد .بهویژه
در ســاعات تاریکــی ،راه رفتــن در خیابانهــا یــا انتظــار در
ایســتگاههای اتوبــوس یــا ایســتگاه متــرو میتوانــد بــرای
زنــان ناامن یــا مخاطرهآمیز باشــد .بدیــن ترتیب ،در شــرایطی
کــه تــردد شــبانه بــرای دسترســی به برخــی خدمــات ضروری
باشــد ،ایــن موضــوع میتوانــد موجــب ناتوانــی و محرومیــت
شــود و رفــاه و کیفیت زندگــی را تنزل دهــد (.)Deniz, 2016
دسترســی ایمــن زنــان بــه وســایل نقلیــۀ همگانــی صرفـ ًا بــه
فضــای داخلــی آنهــا محــدوده نیســت و شــامل کل فراینــد
دسترســی و انتظــار بــرای اســتفاده از ایــن وســایل اســت کــه
شــامل اجــزای زیــر میشــود (:)WRI 1, 2015
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 شـرایط دسترسـی بـه ایسـتگاههای حمل و نقـل همگانی
و جزئیات مسـیر





امکانات ایستگاه حمل و نقل همگانی
طراحی وسایل نقلیۀ همگانی
محیط امن بههنگام سفر
شبانهروزی و امن بودن آن در ساعات مختلف روز (شکل )1
شکل  .۱چرخۀ یک سفر شهری

منبعWRI, 2015 :

حمــل و نقــل ناامــن نهتنهــا موجــب تغییــر عادتهــای
حرکتــی زنــان ،بلکــه باعــث کاهش تعــداد ســفرهای آنها نیز
میشــود .ایــن ناامنــی درآمــد خانــوار را نیــز تحــت تأثیــر قرار
میدهــد ،زیــرا حمــل و نقــل نامناســب زنــان را از دسترســی
1 - World Resources Institute

بــه فرصتهــای آموزشــی و اشــتغال محــروم میکنــد .ایــن
موضــوع همچنیــن تبعــات زیســتمحیطی نیــز دارد :مثــ ً
ا
زنانــی کــه از وضعیــت اقتصــادی بهتــری برخوردارنــد بهدلیل
شــرایط نامطلــوب وســایل حمــل و نقــل همگانی به اســتفاده
از تاکســی یــا خودروهــای شــخصی گرایــش مییابنــد (Ro,
.)2016
امــروزه مطالعــات گســتردهای در نقــاط مختلــف دنیــا بــرای
بررســی میــزان امنیــت زنــان در تــردد بــا وســایل حمــل و
نقــل همگانــی صــورت گرفتــه اســت و آمــار ناامیدکننــدهای
دربــارۀ ایمنــی حمــل و نقــل زنــان در سراســر جهــان گزارش
میشــود .اغلــب ایــن تحقیقــات معطــوف بــه آزار و اذیــت
صورتگرفتــه علیــه زنــان در وســایل حمــل و نقــل همگانــی
اســت .بســیاری از زنــان بــه پرســش در زمینۀ تجربۀ احســاس
ناامنــی هنگام اســتفاده از وســایل حمل و نقل همگانی پاســخ
مثبــت میدهنــد .نتایــج یــک مطالعه در مکزیکوســیتی نشــان
میدهــد کــه  64درصــد از زنــان هنــگام اســتفاده از وســایل
حمــل و نقــل همگانــی مــورد آزار و اذیــت قــرار گرفتهانــد
( .)Ro, 2016همچنیــن نتیجــۀ مطالعۀ دیگری در شــهر ازمیر
ترکیــه نشــان میدهــد کــه اغلــب زنــان ترجیــح میدهنــد
قبــل از تاریکــی هــوا و ترجیحـ ًا بــا وابســتگان خود ســفرهای
درونشــهری را انجــام دهنــد ( .)Deniz, 2016در کامــرون
آزار و اذیــت جنســی در شــب نگرانــی بزرگــی بــرای زنــان
(بهخصــوص زنــان روســتایی) اســت و اکثــر زنــان ترجیــح
میدهنـ�د سـ�فرهای خـ�ود را در طـ�ول روز انجـ�ام دهنـ�د (�Ka
.)poor, 2016
در ایــران ،مطالعــات محــدودی در ایــن زمینــه انجــام شــده
اســت .مثـ ً
ا نتایــج مطالعــه و تحقیــق زیــاری و همکارشــان
در منطقــۀ  6تهــران نشــان میدهــد کــه  59درصــد زنــان
مــورد مطالعــه در هــر روز یــک ســفر درونشــهری دارنــد
کــه  59درصــد نیــز همــۀ ســفرهای درونشهریشــان را بــا
وســایل حمــل و نقــل همگانــی انجــام میدهنــد 60 .درصــد
زنــان از بیــن وســایل حمــل و نقــل درونشــهری ،اتوبــوس و
 24درصــد تاکســی را ترجیــح میدهنــد .همچنیــن  96درصــد
زنــان ســاعات قبــل از تاریکی را برای ســفرهای خــود انتخاب
میکننــد و اوج ســاعات ســفرهای آنهــا در روز اســت .ایــن
گــروه دلیــل اســتفاده از وســایل حمــل و نقــل همگانــی در

ســاعات پایانــی روز را نبــود امنیــت بیــان کردهانــد (زیــاری
و ترکمننیــا.)1391 ،
امنتریــن سیســتمهای حمــل و نقــل بــرای زنــان در
کشــورهای مختلــف در تصویــر  ۱نشــان داده شــده اســت.

و خریــد در یــک ســفر فراهــم شــود (.)Deniz, 2016
شکل .۲تفاوت رفتار سفر زنان و مردان

تصویر .۱تصویر ردهبندی امنترین
سیستمهای حمل و نقل همگانی برای زنان

منبعITDP 2, 2017b :

منبعUITP 1, 2016 :

 -2-1چرخه و اهداف سفرهای زنان

اهــداف و الگــوی تــردد روزانــۀ زنــان تــا حــدودی بــا مــردان
متفــاوت اســت .در ایــن زمینــه ،مطالعــات چندانــی در ایــران
انجــام نشــده ،امــا نتایــج مطالعــات ســایر کشــورها نشــان
میدهــد کــه یکــی از تفاوتهــای مهــم رفتــار ســفر زنــان و
مــردان بــه چرخــه یــا زنجیــرۀ ســفر مربــوط میشــود (شــکل
)۲؛ بــه ایــن ترتیــب کــه ســفرهای زنــان بیشــتر بهصــورت
زنجیــرهای اســت ،یعنــی یک ســفر شــامل ترکیبــی از مقاصد
متعــدد اســت ،در حالــی که مــردان ســفرهای ســادهتری انجام
میدهنــد کــه شــامل یــک مبــدأ و یــک مقصــد اســت .زنــان
ســفرهای کوتاهتــر و بیشــتری را نســبت بــه مــردان انجــام
میدهنــد و اغلــب آنهــا مجبورنــد ســفرهای خود را بــه نحوی
برنامهریــزی کننــد کــه امکان انجــام وظایــف خانوادگــی ،کار
1 - Union Internationale des Transports Publics

شکل  .۳تفاوت در اهداف سفر زنان و مردان WRI , 2015
3
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منبعWRI 4, 2015 :
شکل  .۴تفاوت در همراهان سفر مردان و زنان

منبعWRI, 2015 :

 -3-1نقش طراحی در ارتقای امنیت زنان

اگرچــه نمیتــوان ادعــا کــرد کــه «طراحــی بــد» تأثیــر
قطعــی بــر ناامنــی فضــا میگــذارد ،امــا قطعـ ًا میتــوان تأثیــر
«طراحــی خــوب» را بــر ایجــاد فضــای امــن و دعوتکننــده
تأییــد کــرد.
اســکار نیومــن در نظریــۀ فضــای قابــل دفــاع ( )1972بــه
اهمیــت طراحــی فضایــی در کاهــش جرمخیــزی و ناامنــی
2 - The Institute for Transportation and Development
Policy
3 - WRI Ross Center for Sustainable Cities
4 - WRI Ross Center for Sustainable Cities

شمارة۶۱

در کشــورهای مختلــف دنیــا ،تالشهایــی بــرای امنیــت زنان
و کاهــش آزار و اذیــت آنــان در وســایل حمل و نقــل همگانی
انجــام شــده ،ماننــد ایــران کــه جدا کــردن بخشهــای مربوط
بــه زنــان در اتوبــوس یــا ایجــاد واگــن اختصاصــی در متــرو
بــا همیــن هــدف انجــام شــده اســت .امــا اینگونــه اقدامــات
راهکارهــای کوتاهمــدت هســتند و بیشــتر بــه حــذف صــورت
مســئله میپردازنــد تــا یافتــن راهــکار درازمــدت.

همچنیــن از نظــر اهــداف و همراهــان ســفر نیــز میــان زنان و
مــردان تفاوتهایــی وجــود دارد؛ از نظــر میــزان ســفرهای بــا
هــدف کار یــا تحصیــل میــان زنــان و مــردان تفــاوت وجــود
دارد و ســفر بــا افــراد خانــواده و وابســتگان در میــان زنــان
بیــش از مــردان اســت (شــکلهای  ۳و .)۴

176
شمارة۶۱

اشــاره میکنــد کــه ایــن مســئله نشــاندهندۀ اهمیــت نقــش
و جایــگاه طراحــی در ایجــاد فضــای امــن و قابــل دســترس
اســت (نیومــن.)1384 ،
یکی از ملزومات دسترســی مناســب به ایســتگاه ،وجود مســیر
پیــادهروی امــن و مناســب اســت .لــذا در طراحــی محلههــای
مســکونی بایــد بــه ایجــاد مســیر دسترســی ایمــن میــان خانه
و ایســتگاه حمــل و نقــل همگانــی توجــه و امکانــات مناســب
آن نیــز در نظــر گرفته شــود (.)Martens, 2012
توجــه بــه طراحــی مناســب مســیرهای عبــور عابــر پیــاده و
دوچرخهســوار ،تأمیــن روشــنایی مســیر و ایســتگاههای حمــل
و نقــل نیــز اهمیــت بســیار دارد .همچنیــن در طراحــی فضای
عمومــی ،بهمنظــور بهرهگیــری از نظــارت اجتماعــی ،بایــد
بــرای پیــادهروی و دوچرخهســواری ایمــن طراحــی مناســب
در نظــر گرفتــه شــود .در نظــر گرفتــن شــرایط و نیازهــای
زنــان و مــردان در توســعه و گســترش حمــل و نقــل همگانی
مســتلزم ســرمایهگذاری اســت کــه توجــه نکــردن بــه ایــن
مســائل پیامدهــای منفــی بـ ه دنبــال دارد و در نهایــت باعــث
هــدر رفتــن کلیــۀ هزینههــا میشــود .ضــرورت مشــارکت
زنــان در تصمیمگیــری ،بهبــود دسترســی ،ایمنــی و راحتــی
انــواع حمــل و نقــل و برنامهریــزی خدمــات حمــل و نقــل
در واکنــش بــه نیازهــای جنســیتی بــه امــری بدیهــی تبدیــل
شــده اســت (.)GIZ 1, 2016

 -4-1رویکــرد «توســعۀ شــهری مبتنــی بــر
حمــل و نقــل همگانــی»

بــا توجــه بــه هــدف مقالــه ،ابتــدا تعریــف و اصــول توســعۀ
شــهری مبتنــی بــر حمــل و نقــل همگانــی ارائــه میشــود.
 اصول توسـعۀ شـهری مبتنی بر حمل و نقل همگانی
در ارتبـاط بـا ارتقای امنیت محیط پیرامون ایسـتگاه

توســعۀ مبتنــی بــر حمــل و نقــل همگانی معمــو ًال توســعهای
اســت کــه در محــدودهای بــه شــعاع حــدود 800متــر (حــدود
 10دقیقــه پیــادهروی) از خطــوط ریلــی ســبک و ســنگین،
مســیرهای اتوبوســرانی ،خطوط  2 BRTو ایســتگاههای وابسته
بــه آنهــا در شــهر یــا حتــی حومــۀ شــهر شــکل میگیــرد.
کلتــورپ 3از جملــه نظریهپردازانــی اســت کــه بــه تدویــن
1- Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit
2 - Bus Rapid Transit
3 - Calthrope

راهبردهــای قابــل ســنجش توســعۀ مبتنــی بــر حمــل و نقــل
همگانــی پرداختــه اســت .وی توصیفــی دقیــق و بــا جزئیــات
از ایــدۀ ایــن الگــوی توســعه ارائــه میکنــد:
«توســعۀ مبتنــی بــر حمل و نقــل همگانــی بهعنــوان مرکزی
بــا ترکیبــی از کاربریهای مســکونی ،تجــاری ،اداری ،عمومی
و فضــای باز اســت کــه در آن واحدهای تجــاری و خدماتی در
یــک محــدوده بــا دسترســی آســان نســبت بــه خانههــا قــرار
گرفتهانــد .یــک ایســتگاه حمــل و نقــل همگانــی در هســتۀ
ایــن مرکــز قــرار دارد .عملکردهــا و فعالیتهــا در مراکــز
عمومــی هســتند و ادارات در طبقههــای باالتــر از ســطح
زمیــن قــرار میگیرنــد .محدودههایــی کمتراکمتــر هســتۀ
مرکــزی را بــا فاصلـهای حــدود 1600متــر احاطــه میکننــد»
(.)Calthorpe, 1993
در توســعۀ مبتنــی بــر حمــل و نقــل همگانــی تراکــم بهطــور
نســبی از توســعههای معمولــی باالتــر اســت .همچنیــن ایــن
نوع توســعه از مزیت نزدیکی و دسترســی مناســب به وســایل
حمــل و نقــل همگانــی و اصــول طراحــی شــهری اســتفاده
میکنــد تــا قابلیــت پیــادهروی را ارتقــا دهــد و مســیرهای
پیــاده را بــرای دسترســی بــه عرصههــای عمومــی شــهری
ایجــاد کنــد .در واقــع ،توســعۀ مبتنی بــر حمل و نقــل همگانی
موجــب کاهــش تعــداد و طــول ســفر بــا خــودرو میشــود و
بــه ایجــاد ســرزندگی کــه یکــی از احســاسهای گمشــده در
شهرهاســت کمــک میکنــد (.)Barker, 2004
اکثــر تعاریــف توســعۀ مبتنــی بــر حمــل و نقــل همگانــی بــر
ســه جنبــۀ مشــترک اشــاره دارنــد:
تراکــم نســبی :افزایــش تراکــم نســبی در نواحــی اطــراف
ایســتگاهها بــه شــعاع  1/4تــا  1/2مایلــی ( 400تــا 800
متــری).
تنــوع و گوناگونــی :کاربری مختلــط زمین ،بازۀ گســتردهای
از گزینههــا بــرای انتخــاب مســکن و نــوع حمــل و نقل.
طراحی :طراحی مطلوب برای پیادهروی (شکل .)۵
راهبــرد توســعۀ مبتنــی بــر حمــل و نقــل همگانــی نیــز بــر
ایــن پایــۀ نظــری بنــا نهــاده شــده اســت کــه کاربــری زمیــن
در اطــراف ایســتگاههای حمــل و نقــل همگانــی الگــوی
متفاوتــی را از ســفرها نســبت بــه کاربــری زمیــن در نواحــی
تحــت تســلط خــودرو ایجــاد میکنــد .ایــن راهبردها بــا هدف

افزایــش تعــداد اســتفادهکنندگان از وســایل حمــل و نقــل
همگانــی ،افزایــش پیــادهروی و دوچرخهســواری و کاهــش
ســفرها بــا خــودرو شــخصی ارائــه میشــوند ( Nung Li and
 .)Yu Lai, 2004توجــه بــه ایــن اصــول در برنامهریــزی و
طراحــی موجــب ارتقــای امنیــت و کیفیــت در محدودههــای
ایســتگاههای حمــل و نقــل همگانــی خواهــد شــد.
شکل  .۵ایدهای کلی از مفاهیم توسعۀ شهری مبتنی بر حمل و
نقل همگانی

منبعhttp://www.completecommunitiesde.org :

از دهــۀ  1990کــه  TODمطرح شــد و دیدگاههــای آن تکامل
پیــدا کــرد در بســیاری از شــهرهای جهــان و بهویــژه در
آمریــکا پروژههــای متعــددی در ایــن زمینــه انجام شــدITDP .
ســازمانی اســت متشــکل از نهادهــا ،متخصصــان ،برنامهریزان
و طراحــان کــه در زمینــۀ حمــل و نقــل پایــدار مشــغول بــه
فعالیــت هســتند و طرحهــای بســیاری را در زمینــۀ TOD
انجــام دادهانــد .آنهــا اصــول هشــتگانهای را بــرای رســیدن به
یــک پــروژۀ ایــدهال  TODمطــرح کردهانــد (.)ITDP, 2017a
ایــن هشــت اصــل شــامل پیادهمــداری ،دوچرخهســواری،
تراکــم ،فشــردگی ،اختــاط کاربــری ،حمــل و نقــل همگانی،
و تغییــر نگــرش در طراحــی اســت .آنچــه در ایــن اســتاندارد
بــه چشــم میخــورد توجــه بــه اصــول و معیارهایــی اســت که
برخــورداری از آنهــا باعــث ارتقــای کیفیــت محیــط بهمنظــور

 -2روش تحقیق

در ایــن تحقیــق از یــک روش دومرحلــهای اســتفاده شــده
اســت .در بخــش اول مطالعــه ،با اســتفاده از اســتاندارد توســعۀ
شــهری مبتنــی بــر حمــل و نقــل همگانــی ،محدودۀ ایســتگاه
شــهرک اکباتــان ارزیابــی میشــود .در مرحلــۀ دوم ،بهمنظــور
شــناخت نیازهــای زنــان ،با  50نفــر از زنان ســاکن در محدوده
مصاحبــه میشــود .بخــش اصلــی دادههــای مــورد اســتفاده از
طریــق روشهــای میدانــی (مصاحبــه بــا ســاکنان و مشــاهدۀ
محیطــی) گــردآوری شــده اســت .بهمنظــور معرفــی نحــوۀ
ارزیابــی ایســتگاه ،الزم اســت در ایــن بخــش روش امتیازدهی
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 استاندارد توسـعۀ شهـری مبتنـی بر حمـل و نقـل
همگانـی

امنیــت و حضــور گروههــای مختلــف اجتماعــی و توجــه بــه
عدالــت اجتماعــی میشــود .از جملــۀ ایــن اصــول کــه بــا
دســتیابی بــه آنهــا میتــوان باعــث ایجــاد مکانــی بهتــر
بــرای گروههــای مختلــف جامعــه شــد پیــادهروی ایمــن و
اختــاط کاربــری در محــدودۀ ایســتگاه اســت.
پیــادهروی :پیــادهروی یکــی از رایجتریــن و
مقرونبهصرفهتریــن و روشــی ســالم بــرای مســیرهای
کوتــاه اســت .پیــادهروی میتواند در مســیرهای شــلوغ بســیار
لذتبخــش و پربــار باشــد .ســه عامــل کلیــدی در پیــادهروی
دلپذیــر عبارتانــد از ایمنــی ،فعالیــت ،و آســایش .کوتاهــی و
مســتقیم بــودن مســیر از دیگــر جنبههــای مهــم پیــادهروی
هســتند (.)ITDP, 2017a
اختــاط کاربــری :هنگامیکــه ترکیبــی متعــادل از کاربریهــا
و فعالیتهــای مکمــل در یــک محــدوده (مث ـ ً
ا ترکیبــی از
محــل ســکونت ،کار و خدمــات تجــاری) وجــود دارد بســیاری
از ســفرهای روزانــه کوتــاه اســت و میتــوان آنهــا را پیــاده
انجــام داد.
فعــال بــودن فضــای خیابــان در ســاعات مختلــف روز موجــب
پویایــی و امنیــت میشــود ،پیــادهروی و دوچرخهســواری را
تســهیل میکنــد و محیطــی ســرزنده بــه وجــود مـیآورد کــه
سرشــار از حیــات و شــادابی اســت ( .)ITDP, 2017aســایر
اصــول ایــن اســتاندارد را ـ شــامل امــکان دوچرخهســواری،
شــبکۀ متصــل پیــاده و تراکــم مناســب کــه موجــب جنــب و
جــوش و فعالیتهــای گوناگــون محــدوده میشــود ـ نیــز
میتــوان از عوامــل مؤثــر بــر ارتقــای کیفــی و امنیتــی محیط
دانست.
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بهکاررفتــه در اســتاندارد تشــریح شــود:
اســتاندارد توســعۀ شــهری مبتنــی بــر حمــل و نقــل همگانــی
یــک روش امتیازدهــی اســت کــه بــا اســتفاده از هشــت اصل
ذکرشــده روشــی را بــرای ارزیابی محلههای مســکونی معرفی
میکنــد .هــر یــک از این هشــت اصــل بــا معیارهایــی تعریف
میشــوند .جــدول  1اصــول هشــتگانه و نحــوۀ امتیازدهــی
بــه آنهــا را نشــان میدهــد .رعایــت ایــن معیارهــا و تــاش
بــرای نزدیــک شــدن بــه ایــن اصــول باعــث ارتقــای کیفــی
محدودههــای ایســتگاه حمــل و نقــل همگانــی میشــود.
سیســتم امتیازدهــی در نهایــت بــا حمایــت از توســعۀ حمــل
و نقــل همگانــی و ارتقــای کیفیــت آن بــر دو جنبــۀ بســیار
مهــم تأکیــد دارد :گســترش پیــادهروی و کاهــش اســتفاده از
خــودرو شــخصی .مســلم ًا توجــه بــه عوامــل مؤثــر و ایجــاد
محیطــی امــن بــرای پیــادهروی موجــب ارتقــای امنیــت و در
نتیجــه حضورپذیــری گروههــای مختلــف از جملــه گروههــای
آســیبپذیرتر خواهــد شــد.
ایــن ارزیابــی دارای یــک سیســتم نمرهدهــی اســت؛ بدیــن
ترتیــب کــه هــر یــک از اصــول معیــاری دارنــد و هر معیــار بر
اســاس تعاریــف مشــخص و نحــوۀ اندازهگیــری تعیینشــده
امتیازدهــی میشــود .کل امتیــازات  100اســت کــه بین اصول
هشــتگانه و معیارهــای مربــوط به آن تقســیم شــده اســت .در
ایــن روش تعــدادی از اهــداف عملکــردی بــرای هــر اصــل و
چنــد شــاخص قابــل اندازهگیــری بــا معیارهایــی بــرای هــر
هــدف مشــخص میشــود و ســعی شــده اســت در اندازهگیری
و در راه رســیدن بــه اهــداف بســیار ســاده باشــند.

 -3مطالعۀ میدانی ایستگاه اکباتان

 -1-3معرفی محدوده و قلمرو پژوهش

شــهرك اكباتــان در قســمت جنوبــی منطقــۀ  5و در ناحیــۀ 6
آن منطقــه واقــع شــده كــه از جنوب بــه فــرودگاه مهرآبــاد ،از
شــمال بــه كــوي فــردوس ،از غــرب به صنايــع هواپيماســازي
و از شــرق بــه شــهرك آپادانــا محــدود ميشــود (تصویرهــای
 ۲و  .)۳ايــن شــهرك از ســه فــاز تشــكيل شــده كــه شــامل
 33بلــوك و 15هــزار واحــد مســكوني بــا جمعيتــي بيــش از
صدهــزار نفــر اســت .شــهرک اکباتان یکــی از بزرگتریــن
و مدرنتریــن شهرکهای خاورمیانه اســت.

تصویر  .۲شبکۀ دسترسی و کاربریهای اطراف ایستگاه مترو
اکباتان

منبع :نگارندگان با استفاده از نقشۀ هوایی گوگل
تصویر  .۳نقشۀ کاربری اراضی محدودۀ مترو اکباتان،

منبع :نگارندگان

محــدودۀ مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش در شــعاع 500متــری
(حــدود  10تــا  15دقیقــه پیــادهروی تــا متــرو) ایســتگاه متــرو
اکباتــان ،در فــاز دو شــهرک ،قــرار دارد .ایــن ایســتگاه متــرو در
اول مردادمــاه  1391در خــط چهــار متــرو تهــران افتتــاح شــد.
خــط چهــار بــه طــول ۲۱کیلومتــر (بهاســتثنای خطــوط پايانــه و
پاركينگ) ،بــا  ۱۷ایســتگاه ،از ایســتگاه شــهید کالهــدوز واقع در
انتهــای خیابــان پیــروزی ،بزرگــراه اســبدوانی تا ایســتگاه اکباتان
(ارم ســبز) ادامــه پیــدا میکنــد .ســهم نــاوگان ايــن خــط 15
قطــار هفتواگنــه اســت کــه ظرفيــت هــر قطــار در حالــت
عــادي  1310نفــر و در حداكثــر اضافهبــار مســافري  2250نفــر
نشســته و ايســتاده اســت .شــروع حرکــت اولیــن و آخریــن قطار
در روزهــای شــنبه تــا پنجشــنبه ســاعت  5:34و ســاعت 22:32
و در روزهــای جمعــه و تعطیــات نیــز ســاعت  6:02و 22:32
بــه ســمت ایســتگاه شــهید کالهــدوز اســت .سـرفاصلۀ زمانــي

 -2سفرهای ارزانتر برای گروههای کمدرآمد
 درصــدی از واحدهــای مســکونی بایــد ارزانقیمــت و بــرایاقشــار مختلــف قابــل دســترس باشــند ( 4امتیــاز)

 -1کاهش طول سفر با وجود کاربری مختلف
 کاربریهــای مکمــل :ترکیــب کاربریهــای مســکونی وغیرمســکونی داخــل بلوکهــای یکســان یــا همجــوار ( 10امتیــاز)
 دسترســی بــه خواربــار روزانــه :درصــد ســاختمانهایی کــه درشــعاع 500متــری بــه منبــع مــواد غذایــی تــازه قــرار دارنــد (1
امتیــاز)

 -5اختالط کاربری
( 15امتیاز)

 ســایه و ســرپناه :درصــد قســمتهایی از پیــادهراه کــه ســایه یــاســایبان دارنــد (اامتیاز)

 -2محدودۀ پیادهروی فعال و سرزنده
 نمــای بصــری فعــال :درصــد بخشهایــی از پیــادهراه کــهبــا فعالیتهــای داخلــی ســاختمانها ارتبــاط بصــری دارنــد (6
امتیــاز)
 نمــای فیزیکــی نفوذپذیــر :میانگیــن تعــداد مغازههــا وورودیهــای ســاختمان در هــر  100متــر از نمــای بلــوک (2امتیاز)
 -3شرایط مناسب و راحت پیادهروی

 -1محدودۀ پیادهروی امن و کامل
پیادهروهــا :درصــ د نماهــای جلــو بلوکهــا کــه امــن هســتند و
همچنیــن پیادهروهــای قابــل دســترس بــرای ویلچــر ( 3امتیــاز)
 درصــد تقاطعهــای ایمــن بــا قابلیــت دسترســی بــرای ویلچــردر تمــام مســیر ( 3امتیــاز)

 -1پیادهروی
( 15امتیاز)

شمارة۶۱

منبع)ITDP, 2017a( :

 -2سفرهای شهری مناسب
 گزینههــای حمــل و نقلــی مختلــف :تعــدادگزینههــای حمــل و نقلــی مختلــف کــه در
فاصلــۀ پیــادهروی قابــل دسترســی هســتند (5
امتیــاز)

 -1توســعه در یــک منطقــۀ شــهری
موجــود
 ســایت شــهری :تعــداد ســاختمانهایساختهشــده یــا در حــال ســاخت اطــراف
محــدودۀ ایســتگاه ( 10امتیــاز)

 -1بــه حداقــل رســیدن زمینهــای
اشغالشــده از طریــق اتومبیلهــا
 پارکینــگ :کل مســاحتی کــه بــه پارکینــگاختصــاص یافتــه اســت ( 10امتیــاز)
 تراکــم راههــای اختصاصــی :متوســط تعــدادراههــای اختصاصــی جلــو بلوکهــا در هــر 100
متــر ( 2امتیــاز)
 محــدودۀ خیابــان اصلــی :کل محــدودۀمســیری کــه بــرای ســفرهای وســیلۀ نقلیــۀ
موتــوری اســتفاده میشــود و همچنیــن
پارکینــگ حاشــیهای بهعنــوان درصــدی از کل
زمیــن محــدودۀ آن.

 تراکــم کاربــری زمیــن :میانگیــن تراکــم در مقایســه بــا شــرایطمحلــه (  15امتیــاز)

 -1تراکــم مســکونی و کاری بــاال از حمــل و نقــل
همگانــی باکیفیــت حمایــت میکنــد

 -6تراکم
( 15امتیاز)

 -7فشردگی
( 15امتیاز)

 -2مســیرهای پیــادهروی و
از
کوتاهتــر
دوچرخهســواری
مســیرهای وســایل نقلیــه موتــوری
ا ســت
 اولویتبنــدی بههمپیوســتگی تقاطعهــا:نســبت تقاطعهــای پیــاده بــه تقاطعهــای
ماشــینرو ( 5امتیــاز)

 -1مســیرهای پیــادهروی و
دوچرخهســواری مســتقیم ،کوتــاه و
متنــوع باشــند
 بلوکهــای کوچــک :محاســبۀ طــولبلوکهــا ( 10امتیــاز)

حمــل و نقــل همگانــی بــا قابلیــت
دسترســی بهصــورت پیــاده
 شــرط الزم ایــن توســعه وجــود یــک ایســتگاهحمــل و نقــل همگانــی انبــوه در محــدودۀ
توســعه اســت.

 -8تغییر نگرش در طراحی
( 20امتیاز)

 -2پارکینگ دوچرخۀ کافی و امن
 پارکینــگ دوچرخــه در ایســتگاه حمــل و نقــل عمومــی:تســهیالت پارکینــگ امــن چندینفضایــی بــا ظرفیــت بــاال در
تمــام ایســتگاههای حمــل و نقــل ( 1امتیــاز)
 پارکینگ دوچرخه در ساختمانها:درصــد ســاختمانهایی کــه دارای پارکینــگ امــن بــرای
دوچرخــه هســتند ( 1امتیــاز)
 دسترســی دوچرخــه بــه داخــل ســاختمانها :ســاختمانهاامــکان دسترســی داخلــی بــرای دوچرخــه و نگهــداری دوچرخــه
در داخــل فضــای کنترلشــده را داشــته باشــند (1متیــاز)

 -1شبکۀ دوچرخهسواری امن و راحت
 شــبکۀ دوچرخهســواری :درصــد بخشهایــی از کل خیابــانکــه شــرایط امنــی بــرای اســتفاده از دوچرخــه دارنــد ( 2امتیــاز)

 -2دوچرخهمحوری
( 5امتیاز)

 -3ارتباط و بههمپیوستگی
( 15امتیاز)

 -4حمل و نقل همگانی
(شرط الزم)

جدول  .1هشت اصل توسعۀ شهری مبتنی بر حمل و نقل همگانی و امتیازبندی معیارهای آن
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اعــزام قطارهــا در ســاعات پرتــردد روزهاي شــنبه تا پنجشــنبه 7
دقیقــه و در روزهــای تعطیل  10دقیقه اســت .خط  4در ایســتگاه
آخــر بــه متــرو صادقیــۀ گلشــهر اتصــال مییابــد .متــرو اکباتــان
در محــدودهای محلــی امــا بــا کارکــردی فرامحلـهای بــه انتقال
مســافران میپــردازد و ســاکنان شــهرکهای مجــاور ماننــد
شــهرک آپادانــا ،تهرانســر ،شــهرک دانشــگاه و بلــوار فــردوس از
ایــن ایســتگاه بــرای جابهجایــی اســتفاده میکننــد.

 -2-3ارزیابی ایستگاه مترو اکباتان
 -1-2-3ارزیابــی کلــی بــا اســتفاده از اســتاندارد
TOD
ایســتگاه متــرو شــهرک اکباتــان بــا اصــول هشــتگانۀ اســتاندارد
 TODارزیابــی شــد و از  100امتیــاز درنظرگرفتهشــده  48امتیــاز
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بــه دســت آورد.
اولیــن معیــار ارزیابــی ،پیادهمحــوری محــدودۀ ایســتگاه بــود .بــر
اســاس ارزیابیهــای انجامشــده ،محــدودۀ ایســتگاه اکباتــان 4
امتیــاز از  15امتیــاز مربــوط به پیــادهروی راحت و ایمن را کســب
کــرده کــه نــکات مثبــت آن مربــوط بــه درصــد بخشهــای
پیــادهرو کــه ســایه و ســایبان دارنــد و درصــد تقاطعهــای امــن
بــا دسترســی بــرای ویلچــر اســت (تصویــر  .)۴اکثــر پیادهروهای
محــدودۀ ســایت اکباتــان در معیارهــای ارتبــاط بصــری بــا
فعالیتهــای داخلــی ســاختمان و پیــادهراه و همچنین پیــادهروی
امــن و قابــل دســترس بــرای همــگان ضعفهــا و کمبودهایــی
دارنــد .عــرض کــم معابــر پیــادهروی را بــرای افــراد ســخت و
حضــور ویلچــر را در مســیرها بســیار دشــوار میکنــد .نکتــۀ قابل
توجــه دیگــر وجــود شمشــادهای بلنــد در پیادهروهاســت کــه
خصوصــ ًا در شــب ،بهعلــت نــور کــم در بیشــتر قســمتها،
فضــای پیــادهرو را بــه مکانــی ناامــن تبدیــل میکنــد.
تصویر  .۴نمایی از معابر محدودۀ ایستگاه اکباتان

منبع :نگارندگان

معیــار دوم توجــه بــه دوچرخهمحوری اســت کــه پــس از ارزیابی
صورتگرفتــه در محــدودۀ ســایت اکباتــان هیــچ امتیــازی را
کســب نکرد.
ســومین اصلــی کــه ارزیابــی شــد ارتبــاط مســیرهای اطــراف
محــدودۀ ایســتگاه اکباتــان بــود .بــرای ارزیابــی بههمپیوســتگی
راههــا و خیابانهــای اطــراف ایســتگاه مترو شــهرک اکباتــان دو
معیــار بلوکهــای کوچــک و اولویتبنــدی بههمپیوســتگی
تقاطعهــا محاســبه شــد .پــس از ارزیابــی ،ایــن محــدوده 13
امتیــاز از  15امتیــاز را کســب کــرد.
اصــل چهــارم کــه شــرط الزم ایــن توســعه بــه شــمار میآیــد
وجــود ایســتگاه حمــل و نقل همگانی اســت .وجود این ایســتگاه
از نیازهــای اصلــی یــک محــدودۀ توســعۀ مبتنی بر حمــل و نقل
همگانــی بــه شــمار میآیــد .در ایــن ارزیابــی ســعی شــده اســت
مســافت از ایســتگاه حمــل و نقــل عمومی تا محدودۀ مســکونی
 10تــا  15دقیقه محاســبه شــود.
اصــل پنجــم توجه بــه اختــاط کاربــری را مدنظر قــرار میدهد.
از جملــه معیارهایــی کــه میتواننــد بــه اختــاط کاربــری خــوب
منجــر شــوند ترکیــب کاربریهــای مســکونی و غیرمســکونی
داخــل بلوکهــا و بلوکهــای همجــوار ،درصــد ســاختمانهایی
ـری دسترســی بــه مــواد غذایــی تــازه قــرار
کــه در شــعاع 500متـ ِ
ی قابــل دســترس بــرای
دارنــد و همچنیــن واحدهــای مســکون 
اقشــار مختلــف هســتند .ایــن اصــل از  15امتیــاز  6امتیاز کســب
کرد.
ششــمین اصــل مــورد ارزیابــی توجه بــه تراکــم مناســب اطراف
ایســتگاه حمل و نقــل همگانی اســت .محدودۀ ایســتگاه اکباتان
در ایــن اصــل تمــام  15امتیاز درنظرگرفتهشــده را به دســت آورد.
تراکــم شــهری بــاال از خدمات حمــل و نقل باکیفیت و فــراوان و
دارای قابلیــت اتصــال حمایــت میکنــد و بــه تولیــد منابــع برای
ســرمایهگذاری در بهبــود سیســتم حمــل و نقــل و توســعۀ آن
یــاری میرســاند .امــا بایــد توجــه داشــت کــه تراکــم محــدوده
بــا اســتانداردهای موجــود محلــی در تضــاد قــرار نگیــرد .تراکــم
محــدودۀ توســعه نبایــد بافــت را دچــار مشــکل کند.
اصــل هفتــم توجــه بــه توســعۀ فشــرده اســت .توســعۀ فشــرده
میتوانــد خدمــات بیشــتری را ارائــه دهــد .همچیــن در زمینــۀ
هزینــۀ زیرســاختها مقرونبهصرفهتــر اســت .در تحلیــل
محــدودۀ ایســتگاه اکباتــان ،مبحــث فشــردگی بــر مبنــای تعداد
توســاز در اطــراف محــدودۀ ســایت و همچنیــن
توســعۀ ساخ 

تعــداد گزینههــای حمــل و نقلــی کــه در فاصلــۀ پیــادهروی
قابــل دســترس هســتند ارزیابــی شــد و  8امتیــاز از  15امتیــاز
درنظرگرفتهشــده را بــه دســت آورد (تصویــر .)۵
توساز در اطراف محدودۀ
تصویر  .۵تعداد توسعه و ساخ 
ایستگاه اکباتان .فلشهای سبزرنگ محدودۀ ساختهشده و
فلشهای سبز روشن محدودۀ ساختهنشده را نشان میدهند.

منبع :نگارندگان با استفاده از نقشۀ هوایی گوگل

 -2-2-3ارزیابــی امنیــت ایســتگاه بــر اســاس
نیازهــای زنــان
ارزیابــی ایســتگاه متــرو اکباتان ویژگیهــای محدودۀ اطــراف آن
را از لحــاظ میــزان تحقــق معیارهــای توســعۀ شــهری مبتنی بر
حمــل و نقــل همگانی نشــان میدهد .بهمنظــور ارزیابــی امنیت
ایســتگاه ،بــا اســتفاده از روش تحقیــق ک ّمــی ،مصاحبههایــی بــا
ســؤاالت بســته بــا  50نفــر از ســاکنان زن (در گروههــای ســنی
مختلــف) کــه اغلــب در شــعاع  400تــا 800متــری ( 10تــا 15
دقیقــه پیادهروی) ایســتگاه متــرو اکباتان زندگی میکننــد ،انجام
شــد .ســؤاالت ایــن مصاحبه بــا هدف بررســی «احســاس امنیت
زنان» در مســیر پیادهروی ایســتگاه تا مقصد تدوین شــده اســت:
 -1مســیر ایســتگاه تــا خانــه یــا برعکــس ،خانه تا ایســتگاه
را چگونــه طــی میکنیــد؟
 -2آیــا پیــادهرو از نظــر ســایه و ســایبان شــرایط مطلوبــی
بــرای تــردد دارد؟

 -3آیا در طول روز بهتنهایی تردد میکنید؟
 -4آیا پس از تاریکی هوا بهتنهایی تردد میکنید؟
 -5آیــا از مســیرهای خلــوت بــرای تــردد و رســیدن بــه
ایســتگاه اســتفاده میکنیــد؟
 -6آیــا فعــال بــودن جدارههــای پیــادهرو باعث تردد بیشــتر
شــما در طــول روز میشــود؟
 -7آیــا فعــال بــودن جدارههــای پیــادهرو باعث تردد بیشــتر
شــما پــس از تاریکــی هوا میشــود؟

 -4یافتهها

چگونگــی تــردد بــه ایســتگاه متــرو (ســؤال اول):

مصاحبهشــوندگان بــه ســه گزینــۀ پیــاده ،اســتفاده از تاکســی و
اســتفاده از خــودرو (چــه بهصــورت اینکــه خودشــان بــا خــودرو
آمــده باشــند یــا اینکه شــخصی آنهــا را بــه مترو رســانده باشــد)
پاســخ دادنــد 41 .نفــر از آنــان بهصــورت پیــاده 3 ،نفر با تاکســی
و  6نفــر نیــز بــا خودرو شــخصی به ایســتگاه تــردد داشــتند .اکثر
کســانی کــه بهصــورت پیــاده بــه ایســتگاه تردد نداشــتند مســیر
دورتــری را بایــد طــی میکردنــد و ترجیــح میدادنــد بــا تاکســی
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اصــل هشــتم ایــن ارزیابــی کــه بســیار مــورد توجــه ســازمان
 ITDPقــرار دارد تغییــر نگــرش در طراحــی و کاهــش اســتفاده از
فضاهایــی اســت کــه در اختیــار اتومبیلهاســت .در شــرایطی که
ایــن اصــل را بتــوان بهخوبــی اجــرا کــرد فضاهــای بهدسـتآمده
از حــذف وســایل نقلیــۀ موتــوری قابلیــت احیــا و اســتفادۀ بهینه
را خواهنــد داشــت .اصل هشــتم امتیــاز باالیــی از کل  100امتیاز
را دارد .معیارهایــی ماننــد پارکینــگ ،تعداد راههــای اختصاصی در
مســیر و مقــدار مســاحتی از فضای محدودۀ ســایت کــه در اختیار
خــودرو اســت بــرای ارزیابــی ایــن اصــل مــد نظــر قــرار گرفــت
کــه پــس از اندازهگیــری و بررس ـیهای انجامشــده  12امتیــاز
از  20امتیــاز درنظرگرفتهشــده را بــه دســت آورد.
بــا ارزیابــی محــدودۀ ایســتگاه متــرو اکباتان بــر مبنای اســتاندارد
توســعۀ شــهری مبتنــی بــر حمــل و نقــل همگانــی ،شــرایط
محــدودۀ ایســتگاه مشــخص و نقــاط ضعــف و ق ّوت آن شــناخته
شــد .از جملــه اصــول مهــم کــه در تعاریــف آن هــم بدان اشــاره
شــد پیادهمحــوری و اختالط کاربــری در اطراف محدودۀ توســعه
اســت .نزدیــک بــودن بــه معیارهــا میتوانــد بهعنــوان گامــی در
جهــت رونــق فضاهــای اطراف ایســتگاه حمــل و نقــل همگانی
مطرحشــده شــرایط ایمــن را برای پیــادهروی بــه وجــود آورد و در
نتیجــه امکان حضــور گروههــای مختلــف جامعــه را فراهم کند.

ارزیابــی مســیرهای پیــادهروی محــدودۀ ایســتگاه نشــاندهندۀ
مطلوبیــت نداشــتن از نظــر اصــل پیادهمحــوری بــود.
در ادامــۀ مطالعــه به بررســی شــرایط عبــور و مرور ایســتگاه مترو
اکباتــان از نــگاه زنــان پرداخته میشــود.

تصویر  .۶تردد پیادۀ اکثر زنان مصاحبهشونده به ایستگاه در محدودۀ مترو اکباتان

منبع :نگارندگان

یــا خودرو شــخصی بــه ایســتگاه برونــد (تصویــر .)۶
مطلوبیت شــرایط پیادهروی در محدودۀ ایســتگاه (ســؤال
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دوم) :بیشــتر ســاکنان زن محــدودۀ ایســتگاه اکباتــان ( 46نفــر)
شــرایط پیــادهروی را مطلــوب دانســتند و کســانی ( 4نفــر) کــه
پاســخی منفــی دادنــد علــت اصلــی را وجــود اختالف ســطح در
پیــادهرو اعــام کردنــد ،مخصوصـ ًا افــراد مسـنتر که پیــادهروی
در ایــن شــرایط برایشــان ســخت بــود .اکثــر زنــان پاســخگو
شــرایط پیــادهروی را بــا وجــود درختــان قدیمــی و ایجاد ســایه و
ســایبان مطلــوب دانســتند و فقط تعداد کمی شــرایط را مناســب
ندانســتند (تصویر .)۷
تصویر  .۷اکثر مصاحبهشوندگان مسیر پیادهروی تا مترو اکباتان
را مطلوب میدانند

شــرایط تــردد زنــان در طــول روز (ســؤال ســوم) :تمــام
مصاحبهشــوندگان در محــدودۀ ایســتگاه اکباتــان هیچ مشــکلی
در تــردد روزانــه بهتنهایــی نداشــتند و همــۀ آنهــا از راحــت بودن
در مســیر پیــادهروی در طــول روز ابــراز رضایــت کردنــد.
شــرایط تــردد مصاحبهشــوندگان در شــب و هنــگام

تاریکی هوا (ســؤال چهــارم) :بیــش از نیمی از پاســخگویان
( 32نفــر) گفتنــد کــه اگــر مجبــور نباشــند ،پــس از تاریکــی هوا
مســیری را پیــاده طــی نمیکننــد .بســیاری از آنــان حتــی بیــان
کردنــد که روشــنایی و وجــود دوربینهای مداربســته را نیز عاملی
بــرای امنیــت نمیداننــد و ترجیــح میدهنــد در شــب مســیر
ایســتگاه را پیــاده طــی نکننــد .همچنیــن نزدیــک بــه یکســوم
زنــان ( 18نفــر) نیــز پاســخ دادنــد کــه بــا تاریکــی هــوا مشــکلی
بــرای پیــاده تــردد کــردن ندارنــد .اغلــب آنهــا در بلوکهــای
روبـهروی ایســتگاه متــرو ســاکن بودنــد و مســیری بســیار کوتاه
را تــا مقصــد طــی میکردنــد.
چگونگــی تــردد زنــان در مســیرهای خلــوت (ســؤال

منبع :نگارندگان

پنجــم) :نتایج مصاحبه نشــان داد کــه  41نفر از پاسـخدهندگان
اصـ ً
ا از مســیرهای خلــوت تــردد نمیکننــد و عدۀ کمــی از آنان
( 9نفــر) نیــز در طــول روز ترجیــح میدهند از مســیرهای خلوت
توآمــد
تــردد کننــد ،امــا هنــگام تاریکــی از مســیرهای پررف 

تــردد میکننــد.
فعــال بــودن جــدارۀ پیــادهرو و تأثیــر آن بــر تــردد زنان

در طــول روز (ســؤال ششــم) 33 :نفــر از زنــان پاســخ دادنــد
کــه در صــورت فعــال بــودن مســیر بیشــتر ترجیــح میدهنــد
مســیر را پیــاده طــی کننــد 12 .نفــر نیــز اعــام کردند کــه هیچ
فرقــی برایشــان نــدارد و  5نفــر عقیده داشــتند فعال بودن مســیر
تأثیــری بــر تــردد آنها نــدارد.
فعــال بــودن جدارههــای پیــادهرو و تأثیــر آن بــر تــردد

زنــان بعــد از تاریک شــدن هوا (ســؤال هفتــم) :اکثــر زنان
( 47نفــر) اعتقــاد داشــتند که فعــال و پویــا بودن محدودۀ ایســتگاه
در شــب باعــث آرامــش خاطــر و حس امنیت بیشــتر آنها میشــود
و ممکــن اســت باعث تردد بیشــتر آنها در شــب شــود (تصویــر .)۸
همچنیــن ســه نفــر اعــام کردند کــه هیچ تفاوتــی بـرای حضور
آنهــا بعــد از تاریکی هـوا نخواهد داشــت.
تصویر  .۸نبود جدارههای فعال در مسیرهای پیادهروی محدودۀ
ایستگاه

بررســی نتایــج مصاحبههــا نشــان میدهــد کــه بیشــتر زنــان
ســاکن محــدودۀ ایســتگاه متــرو اکباتــان بــرای اســتفاده از مترو
مســیر را پیاده طــی میکنند .آنچــه در مورد مطلوبیت پیــادهروی
از نظــر وجــود ســایه و ســایبان در پیادهروهــا در ارزیابی اســتاندارد
توســعۀ شــهری مبتنــی بر حمــل و نقــل همگانی به دســت آمد
در راســتای نظــر مثبــت مصاحبهشــوندگان بــود .وجــود ســایه در
پیادهروهــا نیــز هــم در ارزیابیهــا نمــرۀ مطلوبــی بــه دســت آورد
و هــم ســاکنان آن را نکتــۀ مثبتــی برای تــردد پیاده به ایســتگاه
دانســتند .امــا شــرایط حرکتــی معابــر هــم از مشــکالتی بــود که
مصاحبهشــوندگان در پاسـخها بــدان اشــاره کردنــد .نکتۀ دیگری
کــه هــم مصاحبهشــوندگان به آن اشــاره کردنــد و هــم در بازدید
از محدوده مشــاهده میشــد اســتفاده نکردن بیشــتر ســاکنان زن
از متــرو بههنــگام شــب اســت .مشــاهدات نشــان میدهــد کــه

 -5نتیجهگـیری و پیشنهاد طراحـی

توســعۀ شــهری مبتنــی بــر حمــل و نقــل همگانــی میتوانــد
بــه مزایــای زیــادی ماننــد وابســتگی کمتــر بــه خــودرو و بهبــود
ســرزندگی خیابانهــا و مراکــز اصلــی محــات مســکونی منجر
شــود .ایــن توســعه ،بــا ایجــاد گرههــای فعالیتــی مرتبــط بــا
سیســتم حمــل و نقــل همگانــی ،دسترســی گروههــای مختلف
اجتماعــی از جملــه زنــان را بــه تســهیالت شــهری ممکــن
میکنــد .توجــه بــه اصــول و معیارهــای ایــن رویکــرد موجــب
ارتقــای کیفــی محــدودۀ ایســتگاههای حمــل و نقــل همگانــی
میشــود و زمینهســاز حضــور گســتردهتر گروههــای مختلــف
جامعــه بهویــژه زنــان خواهــد شــد .از جملــه اقدامــات مؤثــر در
زمینــۀ تحقــق ایــن اهــداف توجــه بــه مــوارد زیــر اســت:
 قلمـرو عابر پیاده باید ایمن باشـد .شـرط اساسـی پیـادهروی
شـهری وجود یک شـبکۀ پیادهروی ایمن اسـت کـه با تمام
سـاختمانها و مقاصـد در ارتبـاط و بـرای تمـام افـراد قابـل

دسـترس باشد.
 قلمرو عابر پیاده باید فعال و سـرزنده باشـد .انجام یک فعالیت
میتوانـد مولـد فعالیتهـای بعـدی باشـد .پیـادهروی باعث
نشـاط و سـرزندگی میشـود .زمانیکـه پیادهروهـا شـلوغ و
افـراد در حـال تـردد هسـتند و سرتاسـر بدنـۀ خیابـان فعال
اسـت پیادهروی میتواند بسـیار پربار و مولّد باشـد .ترکیب و
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اســتفادهکنندگان از متــرو در ســاعات پایانــی شــب بیشــتر مردان
هســتند .همچنین در مصاحبهها اکثر ســاکنان محدودۀ ایســتگاه
اظهــار کردنــد که در ســاعات تاریکی هــوا کمتر از مترو اســتفاده
میکننــد یــا اینکــه مســیر را پیــاده طــی نمیکننــد .آنهــا دلیــل
اصلــی را عــدم احســاس امنیت در شــب اعــام کردند .همچنین
معتقــد بودنــد که روشــنایی معابر و وجــود دوربینهای مداربســته
ب و تاریکــی هوا بــه آنها حــس امنیــت نمیدهد
نیــز هنــگام شـ 
و وقتــی احســاس امنیــت میکننــد و میتواننــد مســیری را پیاده
برونــد کــه جمعیــت زیــادی را در کنار خــود ببینند.
وجــود اختــاط کاربــری میتوانــد با توجــه به ایجــاد محیطهای
پویــا و زنــده بــه حضــور بیشــتر مــردم کمــک کنــد .در ارزیابــی
اولیــۀ ایســتگاه ،اصــل اختــاط کاربــری نیــز امتیــاز بســیار کمی
بــه دســت آورد کــه نشــاندهندۀ نبــود اختــاط کاربری مناســب
در محــدودۀ ایســتگاه اســت .توجــه بــه ایــن اصــل میتوانــد بــه
حضورپذیــری بیشــتر زنــان در ســاعات مختلف کمــک کند.

همجواری فعالیتهای مختلف ماننـد رفت و آمد افراد پیاده و
دوچرخهسـوار و وجود کاربریهـای خدماتی و تجاری ریزدانه
موجـب سـرزندگی و جذابیت محلی میشـود.
 فعـال بـودن خیابان در سـاعات مختلـف روز موجـب ارتقای
امنیت و پویایی آن میشـود ،پیـادهروی و دوچرخهسـواری را
تسـهیل میکنـد و محیطـی سـرزنده و فعال بـه وجود مـیآورد.
 حـذف یا کاهش پارکینگهای حاشـیهای اطراف ایسـتگاه و
اسـتفاده از این فضاها برای تأمین انواع خدمات و فعالیتهای
اجتماعـی موجب ارتقای کیفی مکان میشـود.
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مطالعــات مربــوط بــه نیازهــا و مشــکالت زنــان در دسترســی به
حمــل و نقــل همگانــی ســابقۀ بســیار محــدودی در ایــران دارد.
در حالــی کــه بــرای تهیــۀ انــواع طرحهــای توســعۀ شــهری یــا
مطالعــات جامــع حمــل و نقــل و ترافیــک آمارگیری گســتردهای
از ســهم انــواع وســایل نقلیه در ســفرهای شــهری و ســایر موارد
مرتبــط انجــام میشــود ،مســائل مربــوط بــه زنــان در ایــن
آمارگیریهــا و مطالعــات میدانــی معمــو ًال مــورد توجــه قــرار
نمیگیــرد .بخــش مبانــی نظــری ایــن مقالــه نشــاندهندۀ
گســترش ایــن مطالعــات در ســایر کشــورها بهویــژه کشــورهای
در حــال توســعه اســت .نویســندگان مقالــۀ حاضــر بــر ضــرورت
انجــام مطالعــات ویــژه در ایــن زمینــه تأکیــد دارند .در ســالهای
اخیــر و پــس از ادغــام دو وزارتخانــۀ راه و ترابــری و مســکن و
شهرســازی و تشــکیل وزارت راه و شهرســازی ،توجه به توســعۀ
شــهری همراســتا بــا توســعۀ حمــل و نقــل همگانــی مــورد
توجــه قــرار گرفتــه و رویکــرد «توســعۀ مبتنــی بــر حمــل و نقل
همگانــی» بهعنــوان یکــی از راهکارهــای ایجــاد همافزایــی
بهصــورت جــدی مطــرح شــده اســت .ایــن رویکــرد هرچنــد
بهطــور صریــح بــه نیازهــای زنــان در حمــل و نقــل همگانــی
اشــاره نمیکنــد ،ولــی بــا پیشــنهاد اصــول هشــتگانهای کــه بــر
دسترســی مناســب کلیــۀ اقشــار جامعــه به شــبکۀ حمــل و نقل
همگانــی مبتنــی اســت بــر همهشــمول بــودن دسترســی بــه
زیرســاخت تــردد در شــهر تأکیــد دارد .بهعــاوه ،بــا پیشــنهاد
اختــاط مناســب کاربریهــا و فعــال بــودن محــدودۀ همجــوار
ایســتگاه ،ایجــاد شــرایط امن بــرای تردد اقشــار مختلــف اجتماع
در ســاعات مختلــف شــبانهروز را مــد نظر قــرار میدهــد .در حال
حاضــر ،راهنمــای توســعۀ مبتنــی بــر حمــل و نقــل همگانــی در

وزارت راه و شهرســازی در حــال تدویــن اســت .در نظــر گرفتــن
نیازهــای زنــان در ایــن راهنمــا نقــش مهمــی در برنامهریــزی
همهشــمول در دسترســی بــه امکانات و زیرســاختهای شــهری
و بهویــژه حمــل و نقــل همگانــی خواهــد داشــت.
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Transit Oriented Development (TOD) and Women's Security
Mahta Mirmoghtadaee
Fereshte Adli

with mental concepts of interviews with local
women to evaluate security of Ekbatan Metro
Station area. The results indicate that majority
of interviewees prefer walking as a means to
access the station and usually travel in day time
and in more crowded areas. As a conclusion,
some strategies based one TOD principles have
been introduced to enhance women presence
both in day and night time.
Key words:
Security, Women, Transit Oriented Development,
Ekbatan Metro Station
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Abstract
Security is one of the major concerns in daily
movement of women. Generally, public transportation means –such as metro and bus- are
relatively more secure compared with semi-public transportation means like shared taxi and van.
Public transportation in Iran is not efficient and
integrated enough to be sufficient for daily activities. This weakness is even more problematic
for women who generally have more complicated and various travel behavior compared with
men, with relatively less access to private cars.
A major part of each trip relates to the station
and its peripheral area and the way it is designed.
“Transit Oriented Development” (TOD) as a contemporary planning approach focuses on the
interrelationship of settlement development
and public transportation, and introduces basic
urban design principles such as walkability, mix
use and physical and social mixture, to provide
a platform to enhance women presence and access to public transportation. The present paper
uses the physical criteria of TOD Standard joint

