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  چکیده
در ایـن میـان   . اسـت  برای تحقق حمل و نقل پایدار شـهری  وبیلاستفاده از سیستم جامع حمل و نقل عمومی راهکار مط

 و آثـار  در کنـار ویژگیهـا   .گیـرد مورد استفاده قرار مـی یل حمل و نقل عمومی عنوان یکی از کارآمدترین وسا بهمترو 
بـرای    ترافیکـی  ، کالبدی واجتماعی ی در زمینهمشکالت این سیستم ،ت حمل و نقل شهر تهرانمثبت مترو بر بهبود وضعی

  .وجود آورده استه ب ،آن بالفصل ساکنان محالت
 از احداث ایستگاه متـرو  شهر تهران، پس ترضایتمندی از سکونت در محال ثیرگذار برأبررسی عوامل ت مقالههدف این 

مطلوبیت  شاخصهایهمچنین و  مترو نگاکنندشامل ویژگیهای فردی استفادهاین بررسی،  مورد توجه شاخصهای. است
گیری دی، بهرهرضایتمن ثر بر میزانؤروش مورد استفاده برای تعیین عوامل م. است کیفیت اجتماعی، کالبدی و ترافیکی

         ،ثیرگـذار أپیش بینی کننده است کـه میـزان رضـایت سـاکنین محـالت را بـا شناسـایی متغیرهـای ت         رگرسیونی مدلاز 
شریف و ایستگاه مترو  صنعتی ، دو ایستگاه مترو دانشگاهمقالهدستیابی به هدف  برای منظور به این .دکنمیگیری اندازه

. ه اسـت پرسشنامه در میان ساکنین محالت بالفصل آنها توزیع و تکمیل شـد  160انتخاب و  ، دانشگاه علم و صنعت ایران
مطلوبیـت   شاخصـهای جنسـیت و سـن از میـان ویژگیهـای فـردی و       شاخصهایمدل حاکی از آن است که تحلیلی  نتایج

  .ندثیر گذارأبعد از احداث ایستگاه مترو ت ساکنیناجتماعی و کالبدی بر میزان رضایت 
  

  ثیرات ترافیکی، توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانیأثیرات اجتماعی، تأمترو، محله، ت :های کلیدیواژه
  

  مقدمه .1
از الگوهای توسعه  ای، نمونهتوسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی

 دارد همراه به را شهری ساختار جهش افزایش که گوییال[  شهری
 19در اواخر قرن  ربا است که برای اولین ]1385)نورمحمدزاده، (

ــرن   ــل ق ــیالدی 20و اوای ــا آدر  م ــت  مریک ــده اس ــتفاده ش   .اس
الگـویی از   ،توسعه با محوریت حمل و نقل عمـومی به طور کلی 

توسعه شهری متکی به حمل و نقـل عمـومی اسـت کـه پیرامـون      

      توسعه شهری متکی به حمل و نقل عمومی است کـه 
هــای  ماننــد پایانــهل عمــومی مراکــز و ایســتگاههای حمــل و نقــ

 Fedral Transit[ گیرد ای مترو شکل میههرانی و ایستگااتوبوس

Adminstration, 2002.[   
، افـزایش  حمـل و نقـل همگـانی   بـر   فرض اولیه از توسعه مبتنی

ایسـتگاههای   هـای همجـوار  محـدوده  مندی از سکونت دررضایت
مقـدمات اولیـه   نکـردن فـراهم   امـا  حمل ونقـل عمـومی اسـت،   
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آوردن وجــود هبــتوانــد ضــمن ای مــیی چنــین توســعهو ضــرور
در کـاهش   ،کالبـدی، اجتمـاعی و اقتصـادی    مشکالت ترافیکـی، 
نیز  شهری مانند تهران کالن در .ثر باشدؤمنیز رضایت از سکونت 

رآمد حمل و نقل مشکالت سیستم ناکا :به دالیل مختلف، از جمله
نظـر   دمـ  توجه به سیستم حمل و نقل ریلی و معضالت ترافیکی،

در طـرح   توجه به این امر تـا حـدی اسـت کـه    . قرار گرفته است
به ابعـاد رویکـرد توسـعه مبتنـی بـر       نیز )1348( جامع اول تهران

 .]Madanipour, 2006[ حمل و نقل همگانی پرداخته شده است
ی امندی از چنین توسعههای بهرهبا این حال، عدم توجه به توانایی

، کـه نمـود کالبـدی آن بـه     هر تهـران در ش در احداث این سیستم
مثبـت   اثراتتا در کنار  شده، سبب استای منطقه صورت توسعه

یی سیستم حمل و نقل عمـومی، مشـکالتی   آمترو بر تسریع و کار
وجـود   در زمینه پایداری محالت همجوار ایسـتگاههای متـرو بـه   

 ل اجتمـاعی و ترافیکـی  یطیفـی از مسـا   شاملاین مشکالت  .دآی
دسـتخوش   ،پایداری ایـن محـالت را در ابعـاد مختلـف    است که 

 .گذارده است ثیرأده و بر میزان رضایت ساکنین محالت تکرتغییر 
مشکالت اجتماعی شامل تغییر ساختارهای اجتماعی، نفـوذ افـراد   

افـزایش   شـامل کنـار مشـکالت ترافیکـی     دره، غیربومی در محلـ 
 و صـوتی ترافیک محلی و بر هم زدن آسـایش، افـزایش آلـودگی    

ــیه  ــگ حاش ــر  ،ایپارکین ــاهشب ــایت ک ــدیرض ــکونت من         از س
  . ثیرگذار استأت

این در حالی است که توجه به احـداث ایسـتگاه متـرو در قالـب     
اسـت   بسیاریتوسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی دارای مزایای 

وضـعیت کالبـدی، اجتمـاعی و     یتوانـد منجـر بـه ارتقـا    که مـی 
      ثیرات چنــین أتــرین تــبرخــی از مهــم. اقتصــادی محــالت شــود

ی، رومشتمل بر مـواردی ماننـد افـزایش قابلیـت پیـاده      ایتوسعه
کاهش هزینه سفر، ایجاد مراکز شهری و کاربریهای مختلط، تراکم 

کیفیـت  مناسب در محالت بالفصـل و در نهایـت رفـاه و بهبـود     
ایـن  بـه   در پی پاسـخ  مقالهاین  براین،بنا. شهروندان استزندگی 

احـداث ایسـتگاه متـرو در مـرز یـا درون       پرسش مهم اسـت کـه  
ریزی و طراحـی  محالت شهری، بدون توجه به ضرورتهای برنامه

هــای ایســتگاهی، ویژگیهــای بنیــادین محلــه و نیازهــای محـدوده 
ــ  ــه دارد أســاکنین، چــه ت ــت ســکونت در محل ــر مطلوبی            ؟ثیری ب

ن مطلوبیت سکونت در سنجش میزاحاضر،  مقالهعبارتی هدف  به
محالت بالفصـل ایسـتگاههای متـرو شـهری تهـران و شناسـایی       

. ثیرگذار بر کاهش یا افزایش مطلوبیت از سکونت اسـت أعوامل ت
وبیت سـکونت نیـز در دو دسـته    ثر بر مطلؤدر عین حال عوامل م

هـای محیطـی مـورد    و ویژگی گاناسـتفاده کننـد   فـردی ای هویژگی
  . بررسی قرار گرفته است

گیری از پـژوهش انجـام شـده    تحقق هدف این مقاله با بهره ایبر
اجتماعی و ترافیکـی   ثیر سنجشأت"توسط نگارندگان در رابطه با 
روش . مراحل زیـر انجـام پـذیرفت    "مترو بر محالت بالفصل آن

 مرورمنـابع  -الـف :  اسـت مراحل  این شامل مقاله تحقیق در این 
            انی شــاملبرداشــت میــد  -ب ؛ ومعتبــر داخلــی و خــارجی  

ها برداری در مرحله انتخاب نمونهتبرداری، مشاهده، یاداشعکس
. هـا آوری دادهنامه در مرحله جمعگری و تکمیل پرسشو پرسش

توسعه مبتنی بر حمل و نقل فواید  و عناصردر ابتدا  ،منظور به این
ای از الگوهای توسعه مورد بررسـی قـرار   به عنوان نمونه همگانی

از این رو کـه در نمونـه مـوردی تهـران، ایـن الگـو بـه        . گیردیم
 و در ادامـه  صورت ناقص و با محوریت مترو محقق شده اسـت، 

     تبیـین حمـل و نقـل    وسـایل فواید مترو نسبت بـه سـایر   در ابتدا 
مترو بـر محـالت    ایهایستگاهاحداث  اثرات نهایتدر  و شودمی

مرحلـه بعـدی   در  .شـود ، بررسـی مـی  مـوردی  نمونـه  یندر چند
تکنیـک مـورد   . شـود ارائـه مـی  بینی کننده پیشلوژی و مدل ومتد

. پرسشگری اسـت  ،مقالههدف نوع پژوهش و به استفاده با توجه 
م و در میان دو نمونه از محالت شـامل  یای تنظبنابراین پرسشنامه

ایسـتگاه   - اطـراف ایسـتگاه متـرو شـریف    واحدهای همسـایگی  
ایسـتگاه   -علم و صنعت ایـران  رو دانشگاهو ایستگاه مت -ایمحله
منـدی  همنظور بهـر  به ،در عین حال. توزیع و تکمیل شد -ایمیانه

متعـادل میـان    صـورت تقریبـاً  ها بهها، پرسشنامهاز تنوعی از پاسخ
       خانـه  10هـر سیسـتماتیک   گیـری نمونـه  زنان و مردان و به روش

 انجـام ای متـرو  همتری اطـراف ایسـتگاه   300در شعاع  در میان و
                   SPSS 16افــزار هــا بــه نــرم  بــا ورود دادهدر ادامــه  .شــد

ــدا  ــی  در ابت ــا بررس ــان متغیره ــتگی می ــه همبس ــا رابط          و در انته
  .شد هارائمدل رگرسیونی 

  

  بیان مسئله .2
شـود  در این مقاله، همان طورکه بیان شد، این موضوع بررسی می

عامل کالبـدی در یـک محلـه مسـکونی و      که چگونه احداث یک
تغییرات ناشی از آن که مشتمل بر ابعاد مختلف کالبدی، اجتماعی 
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ـ     ثیر أو اقتصادی است، میزان رضـایتمندی از سـکونت را تحـت ت
  .دهدقرار می

در این میان گفته شد که یکی از اهداف مهمی کـه توسـعه مبتنـی    
ــی     ــال مـ ــانی دنبـ ــل همگـ ــل و نقـ ــر حمـ ــود بـ ــد، بهبـ   کنـ

های کالبـدی، ترافیکـی و اقتصـادی در محـالت مسـکونی      یژگیو 
ایـن در  . شـود است که منجر به افزایش رضایت از سـکونت مـی  

حالی است که در شهر تهران، مترو شهری، نتوانسته اسـت زمینـه   
تحقق چنین ابعادی را فـراهم آورد و هـدف ایـن مقالـه، بررسـی      

مختلف و در نتیجه ثیرات ناشی از احداث ایستگاه مترو بر ابعاد أت
میـزان رضـایت از   . ثیر آن بر میزان رضـایت از سـکونت اسـت   أت

در اینجـا بـه صـورت    . ثیر مسائل مختلفی اسـت أسکونت تحت ت
  .شودثر بر رضایت از سکونت آورده میؤاجمالی عوامل م

های مرتبط با مندی از سکونت در پژوهشهای اخیر، رضایتدر دهه
. حی مسکونی مطرح شده استسنجش میزان کیفیت محیط در نوا

که کیفیت محیطهای مسکونی شهری به صورت مفهـومی   آنجا از
سلسله مراتبی و چند بعدی عنوان شده و کیفیت محیط از طریـق  

شـود، بنـابراین رضـایتمندی از    چند ویژگی اساسی توصـیف مـی  
        هـای چندگانـه مطـرح   ونت نیز به صورت مفهـومی بـا ویژگی  سک
انجـام   1969ای که لنسینگ و مارانز در سـال  عهدر مطال. دگردمی

عنوان یکی از معیارهای اصلی برای سـنجش  دادند، رضایتمندی به
منظور از  کیفیت محیطی به . میزان کیفیت محیط مطرح شده است

یـک محـیط بـا کیفیـت بـاال، احسـاس رفـاه و        ": این شرح است
، هـایی کـه ممکـن اسـت فیزیکـی     واسـطه ویژگی رضایتمندی را به

 Lansing[ "کنداجتماعی و یا نمادین باشد، به جمعیت منتقل می

and Marans, 1969  ،ــه نقــل از رفیعیــان و دیگــران        ]. 1388ب
ابعاد مختلفی  ،ترتیب همان طور که بیان شد، کیفیت محیط به این

ای کالبـدی،  هـ کیفیتدر این مقالـه نیـز تغییـر در    . گیرددر بر میرا 
و ترافیکی در دو محلـه شـهر تهـران، پـس از     اجتماعی، اقتصادی 

کـه   آنجـا از . احداث ایستگاه مترو مورد توجه قرار گرفتـه اسـت  
  ثر بر رضـایت از سـکونت طیـف متنـوعی را شـامل     ؤمتغیرهای م

ثر از خـالل  ؤدر این بخـش الزم اسـت تـا متغیرهـای مـ      ،شودمی
  .چندین تحقیق کاربردی استخراج شوند

تغیرهـای متنـوعی را بـر میـزان ادراک     پژوهشگران مختلف تأثیر م
ثر بـر  ؤهای فـردی مـ  از جمله ویژگی. اندی بررسی کردهرضایتمند

توان از عوامـل جمعیتـی، شخصـیتی، ارزشـها،     میزان رضایت، می
ا و امیـد بـه آینـده نـام بـرد      هتظارات، مقایسه با سایر سکونتگاهان

 در برخی از مطالعات، رابطـه بـین خصوصـیات   ]. 1378گیفورد، [
 منـدی از سـکونت سـنجیده   اجتماعی افراد، بر رضایت -جمعیتی

دهد، رابطه مستقیمی بـین مـدت   شده است که نتایج آنها نشان می
سکونت در محله و نحوه تصرف واحد مسـکونی و رضـایتمندی   

همچنـین، افـراد تحصـیل کـرده و مرفـه،      . از سکونت وجود دارد
در سـال   3و آسـتین  2نتایج مطالعه بابـا  .ی دارندیشتررضایتمندی ب

اقتصـادی   -اجتمـاعی ، نشان داد کـه افـراد دارای وضـعیت    1898
کـی محلـه و   یهـای فیز ویژگی از ،هـا و مسـتأجران  ترپایین، جـوان 

ــد    Baba and[واحــدهای همســایگی رضــایت بیشــتری دارن

Austin, 1989 .[توان به شـرایط سـکونت افـراد بـا     همچنین می
بـرای نمونـه،   . آینده اشاره کـرد یکدیگر و امید به بهبود محله در 

خود هسـتند در مقایسـه بـا     افرادی که در انتظار بهبود کیفی خانه
کننـد، احسـاس رضـایت    سایرین که در همان محـل زنـدگی مـی   

ـ از موارد دیگر که بر میزان رضایت. بیشتری دارند ثیر دارد، أمندی ت
ه توان به اثرات اجتماعی بر درک میزان رضایتمندی فـرد اشـار  می
ی انجـام  ایخانم اسـپانی  400ای که در نمونه ای از در مطالعه. کرد

ای بیشتر از که همسایگان و همبستگی محله گردیدشد، مشخص 
ـ    . ثیر داردأعوامل عینی و کالبدی، در رضایت از محـل سـکونت ت

کـه   هنگـامی . عامل اجتماعی دیگر، مشابه بودن همسایگان اسـت 
ه وی هسـتند، رضـایت از   کنـد همسـایگان مشـاب   فرد احساس می

  ]. 1378گیفورد، [سکونتگاه بیشتر است 
تـوان  بنابراین همـان طـور کـه از بررسـی و تحلیـل متغیرهـا مـی       

ثر بر میزان رضایت از سکونت را می تـوان در  ؤدریافت، عوامل م
متغیرهایی که مرتبط با درک اسـتفاده  . بندی کلی قرار داددو دسته

بدین . ی از تغییرات محیطی هستندکننده هستند و عواملی که ناش
ـ    ثیر هـر دو دسـته را بـر میـزان رضـایت از      أترتیب ایـن مقالـه، ت

سکونت در دو محله تهران که در آنها ایستگاه متـرو شـهر تهـران    
  . قرار گرفته است مورد بررسی قرار می دهد

  
بررسی الگوهای توسعه مبتنی بر حمل و نقـل   .3

  همگانی
ثیر شرایط و مسائل روز، تحوالت زیـادی  أدر قرن گذشته، تحت ت

ریزی شهری ایجاد شـده اسـت و بـه فراخـور آن     برنامه در عرصه
در مقـاطع مختلـف زمـانی     نیـز  رویکردها و گرایشهای جدیـدی 

توسعه پایدار، رشـد  : ترین آنها عبارتند ازمهمظهور یافته است که 
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ریـزی محیطـی و   هرسازی، عدالت اجتماعی، برنامههوشمند، نوش
هـدف تمـام رویکردهـای    . توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگـانی 

ای مختلـف  هـ ارائه شده ایجاد محیطی قابـل زنـدگی بـرای گروه   
در میـان الگوهـای   . استفاده کننده با تمرکز بر مفاهیم خاص است

از  توسعه شهری، توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی که برخـی 
ی چون رشد هوشمندانه و نوشهرسـازی را  یهای رویکردهاویژگی

    . شود، مورد توجه خاص ایـن مقالـه قـرار گرفتـه اسـت     شامل می
شدن دالیل اسـتفاده از ایـن رویکـرد در میـان      به منظور مشخص

 وهــای شـهری، در ابتـدا اصـول، عناصــر   سـایر الگوهـای توسـعه   
وسـیله   بـه ایـن  ود تـا  شـ آن تبیـین مـی   یسیاستهای کلی و مزایا

ریزی توسـعه و کـاربری زمـین    پتانسیلهای استفاده از آن در برنامه
  . دشودر اطراف ایستگاههای مترو مشخص 

در ایـن  (بنابراین در ابتدا توسعه مبتنی بر حمـل و نقـل همگـانی    
 ،بـه عنـوان یکـی از الگوهـای توسـعه     ) مقاله، با محوریـت متـرو  

در ایـن مقالـه   (هـای بالفصـل   و اثرگذاری آن بر محدودهبررسی 
  . گیرد، مورد توجه قرار می)محالت بالفصل آن

 
 4مفهوم توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی  3-1
ای بـا کـاربری   توسعه مبتنی بر حمـل و نقـل همگـانی محـدوده     

مسکونی اسـت کـه دسترسـی بـه حمـل و نقـل        –مختلط تجاری
ــه   ــومی در آن ب ــود  عم ــزان خ ــینه می ــد و غ  بیش ــی رس ــاً م            الب

دارای خصوصیاتی است که استفاده از تسهیالت حمـل و نقـل را    
  . دکنتسهیل می

توسعه محله با این رویکرد، شامل یک هسته مرکزی است کـه در  
گیـرد و توسـط   آن ایستگاه راه آهن، متـرو یـا اتوبـوس قـرار مـی     

های پرتراکم احاطه شده و به تـدریج بـا فاصـله گـرفتن از     توسعه
محـل اسـتقرار توسـعه    . شودها کاسته میستگاه، از تراکم توسعهای

متری  800تا  400مبتنی بر حمل و نقل همگانی، معموالً در شعاع 
مطلـوبی بـرای پیـاده    یک ایستگاه حمل و نقل اسـت کـه شـعاع    

 Instituto de Pesquisa e Planejamento[شـود  محسوب می

Urnabo de Curitiba[.  
 ،سسـه حمـل و نقـل مینتـا در ایـاالت متحـده      ؤبنا به گزارش م  

توسعه مبتنی بر حمل و نقـل همگـانی در منـاطقی ماننـد منطقـه      
ساحلی سن فرانسیسکو، واشینگتن دی سی، آتالنتا و سان دیـاگو  

 Mineta [  اندهای موفق در این زمینه معرفی شدهعنوان پروژه به

Transportation Institute, 2000 .[  

اریف توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی در زیـر  ای از تعنمونه
  :آورده شده است

روسـتای  "کـه از واژه   5براساس تعریـف برنیـک و سـروتو    
، توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی کننداستفاده می "ترانزیتی

ای با کاربریهای مخـتلط و متمرکـز اسـت کـه در     جامعه"شامل 
سـط طراحـی   اطراف ایستگاه حمـل و نقـل شـکل گرفتـه و تو    

صحیح، ساکنان، شاغلین و خریداران را بـه اسـتفاده از حمـل و    
 ."کندنقل عمومی تشویق می

توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی با ایجاد مراکـز شـهری    
که واجدِ دسترسی به حمل و نقل عمـومی و یـا توسـعه مرکـز     

شـهرها و   6شهری موجـود اسـت، در جهـت رشـد هوشـمندانه     
دارد و  گام برمـی  8ن توسعه کارآمد مکانیو همچنی 7نوشهرسازی

 استهدف آن فراتر از تبدیل حمل و نقل خصوصی به عمومی 
  ].1382رضازاده،[
  
ها و اصول کلی توسعه مبتنی بر حمل و نقـل  سیاست  3-2

  همگانی
توسعه مبتنی بـر حمـل و نقـل همگـانی شـامل       سیاستهای عمده

    "هـا  حومـه کنتـرل رشـد شـهر در    "و  "ساماندهی مراکز شهری"
در رابطه با اصول کلی ایـن  طورکلی به  ].1382رضازاده، [شود می

باید پیاده روی و حمل و این الگو،  توان بیان داشت کهمیتوسعه، 
نقل عمومی را تشویق کند و منجر به کـاهش اسـتفاده از اتومبیـل    

ایجـاد مکانهـایی اسـت کـه     این توسـعه،   تسهیالت متداول. شود
 ماننــد مسـیرهای پیـاده بــا طراحـی منظــر،    خصوصـیات طراحـی  

روی و های تجـاری کـه پیـاده   پارکینگ در پشت ساختمان، خیابان
 Belezer[را دارنـد   کنـد میتر بخشحمل و نقل عمومی را لذت

and Autler, 2002 .[  در جدول زیر اصول مهم توسعه مبتنی بـر
طورکـه در تعریـف   همـان  .حمل و نقل همگانی آورده شده است

وی توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی بیان شد، این الگو بـا  الگ
. گیردمرکزیت حمل و نقل عمومی مانند مترو و اتوبوس شکل می

بنابراین در این بخش در ابتـدا توضـیحاتی در خصـوص متـرو و     
شود و در ادامه ابعاد و اثرات مختلف ناشـی از  کارایی آن ارائه می

های بالفصـل آنهـا در چنـد    هاحداث ایستگاههای مترو بر محدود
ایـن ابعـاد شـامل اثـرات کالبـدی،      . شودنمونه موردی بررسی می
  .  اجتماعی و اقتصادی است
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  توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی اصول .1جدول
  تعریف  اصول

، دسترسی و بهبود در جابجایی
  کالبدی محیط

 پیرامـون  داریتوسـعه کاربریهـای مسـکونی، تجـاری، ا     ،الگـو این ترین هدف مهم
محیط کالبـدی نیـز    ،بهبود دسترسی به این کاربریهابا که  است حمل و نقلایستگاه 
، توسعه مبتنی بـر حمـل و نقـل همگـانی    ود رعنوان مثال انتظار میهب. یابدبهبود می

چراکه سفرهای ماشینی در این ایده به تلفیقی از پیاده،  کند،تر کیفیت هوا را مطلوب
  .شودتبدیل می خودرودوچرخه و 

  پیاده مداری

کنـد و ایـن هـدف بـا     مردم را به پیاده روی تشویق مـی  ،رنقل محو توسعه حمل و
نشـینی سـاختمانها، حفـظ کیفیـت خیابانهـا و      وضع ضوابط طراحی همچون عقـب 

اختمانها بـا کـاربری مخـتلط    ارزش فضایی محلهای عبور و مرور عمومی، ایجاد س
عرضـه  روهای عـریض و عـدم   ریک پردرخت، پیادهتجاری، خیابانهای با-مسکونی

  .یابدای در خیابان تحقق میپارکینگ حاشیه

  شهری محالتزندگی متفاوت در 
جهـت دسترسـی بـه     خودرووابستگی به  ،توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانیدر 

روی مقیاس و طراحی جزئیات مناسب جهـت پیـاده  . شودکمتر می خدمات مختلف
  .شودتعامالت اجتماعی میفرصت شدن به بیشتر منجر 

  هااحیای محله

وسیله حمل و نقل ریلی و یا سایر ه تواند بمی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی
وسایل حمل و نقل به رشد اقتصادی در مناطقی که با افول اقتصادی مواجه هسـتند  

ختهای شـده و زیرسـا  بازساری فعالیتهـا باعـث تشـویق ایـن توسـعه      . یاری رساند
 .بخشدمحله را بهبود می

 ;Mineta Transportation Institute, 2000 :ماخذ(

http://www.transweb.sjsu.edu/mtiportal/research/publications/documents/envisioning2/mti2001_etodp_ 
website/TOD_History.PDF.)  

  
  مترو -حمل و نقل عمومی .4

دارای سرنشین را در  حمل و نقل عمومی تمام انواع  وسایل نقلیه 
که برای جابجایی مسـافران در مسـیرهای محلـی و یـا      گیردبر می
        توانـد حمـل و نقـل عمـومی مـی    . ودشـ می ای به کار گرفتهمنطقه

، اتوبوس، قطار و یا سایر وسایل جابجایی مسـافر بـا   9وسیله ونبه
مالکیت عمومی و یا خصوصی باشد که توسط بخش خصوصـی و  

ــتیبانی مـــی  ــا دولتـــی پشـ ــود یـ  Website of Idaho[شـ

Transportation Department.[   
اسـتفاده از وسـایل نقلیـه    ها و افـزایش  بـا افـزایش تعـداد مسـافرت    

شخصــی و موتــوری، مشــکالتی ماننــد ترافیــک، آلــودگی هــوا و 
ــه  ــهری ب ــواحی ش ــادفات در ن ــی تص ــود م ــن رووج ــد؛ از ای        آی

گذاری برای افزایش ظرفیت حمل و نقـل ریلـی بـا هـدف     سرمایه

ین رونـد صـورت   اجابجایی مسافر با حجم باال، با هدف مقابله با 
  ]. Advani and  Tiwari, 2005[گیرد می
سامانه الکتریکی ریلی جابجایی مسافر در ناحیه شهری است  ،مترو

در حمل مسافر داشته و از ترافیک عبوری مجزا  زیادیکه ظرفیت 
این سامانه، دارای سرعت زیاد در جابجایی مسافر بوده . شده است

و از شتاب باال و ایستگاههای با توان مسافرگیری زیـاد برخـوردار   
 ,American Public Transportation Association[ سـت ا

های حمل و نقـل  ترین نام برای سیستمرایج 10عنوان مترو ].2010
پرسرعت زیرزمینی است، گرچـه اغلـب در کشـورهای انگلیسـی     

را مورد استفاده  12و قطار زیرزمینی 11زبان عنوانهای راه زیرسطحی
عنـوان متـرو    مریکا،آه در ویژ در برخی از شهرها به. دهندقرار می

ــال آن    ــاربرد دارد، ح ــتمها ک ــامی سیس ــرای تم ــن واژه  ب ــه ای                ک
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                 زیرزمینـــی هســـتندهایی کـــه واقعـــاً بایـــد تنهـــا بـــرای بخشـــ
ــاربرد ــد ک ــته باش ــه   .داش ــطحی ب ــر س ــوان راه زی ــراین عن         در اوک

ــ     ــورد اس ــابران م ــور ع ــذر عب ــا زیرگ ــوری ی ــی راه عب                    تفاده معن
-http://www.allwords.com/word[ گیـــــردقـــــرار مـــــی

metro.html; http://dictionary.reference.com.[  
جویی در زمان و فهمترو منافع زیادی در جابجایی مسافر مانند صر

 امسافران ر  14و تحرک  13مترو، دسترسی. کندسفر فراهم می هزینه
همچنین متـرو دارای منـافع دیگـر ماننـد کـاهش      . دهدافزایش می

آلودگی هوا، کاهش تصادفات، عامل محرک اقتصـاد محلـی و نیـز    
ـ اانتقال فن در . ی نیسـتند وری است، گرچه بسیاری از این منافع کمّ
شبکه حمل و نقل عمومی از جمله مترو نحـوه و کیفیـت   طراحی 

مورد توجه اسـت،  ) معلولین و سالخوردگان(جابجایی افراد ناتوان 
که  این گروه از مسافران، با مشکالتی در رفتن به ایسـتگاهها،   چرا

دسترسی به اطالعات مربوط به حرکت قطارها و نیز سایر خدمات 
  ].United Nations Commission, 2010[مواجه هستند 

ای را  نقطهمالزم به ذکر است که خطوط حمل و نقل ریلی، توسعه 
جـایی  آن همچنین مزایایی مرتبط با جاب شوند، اما در کنار سبب می

ریزی توسـعه  ی را برای برنامهیهاتواناییشهرسازی مسافر، به لحاظ 
      بـرای نمونـه  . آورنـد و کاربری زمین در اطراف خـود فـراهم مـی   

های مترو واسطه توسعه مجتمعهای ایستگاهی در اطراف ایستگاهبه
جـاری،  تهای مختلـف نظیـر   ای با کاربری که شامل مجتمعهای ویژه

سکونی است، دسترسی بین اداری، خدماتی، تفریحی، آموزشی یا م
روهـای ایمـن و جـذاب    ها از طریق پیـاده تگاهها و ایساین مجتمع
  .شودمقدور می

 
داث ایستگاه حمـل و نقـل   بررسی اثرات اح . 5

  عمومی بر محالت
انـواع اثراتـی    این بخش، باید مطـرح شـود، بررسـی   بحثی که در 

       احـداث ایســتگاه حمـل و نقــل عمـومی بــر محــالت     اسـت کــه 
ثیرات انجام أمختلفی در راستای سنجش این ت طالعاتم ،گذاردمی

ل اجتمـاعی، اقتصـادی،   یثیرات مشتمل بر مسـا أاین ت. گرفته است
  . باشندترافیکی و کالبدی می

زمـان بـا   مترو در سطح شهری مانند تهران، همبرای نمونه سیستم 
ایجاد دسترسی ارزان، آسـان و سـریع بـه سـایر نقـاط، در محـل       

بسیار زیادی به لحاظ اجتماعی و ترافیکـی ایجـاد   ایستگاه، مسائل 
هـا حیـات یـک     به لحاظ اجتماعی، ورود انبوهی از غریبه. کند می

که متشکل از جماعتی منسجم است مـورد تعـرض قـرار     را محله
بـه لحـاظ   . اندازد دهد و امنیت و ایمنی محله را به مخاطره می می

مبـداء و مقصـد   ترافیکی، هر کدام از ایستگاهها خـود بـه عنـوان    
شوند؛  ایـن نقـاط در    بسیاری از سفرهای درون شهری تبدیل می

ایـن  . انـد در گذشته این نقش را نداشـته  ،حالتحاشیه یا درون م
ــک و     ــاذب ترافی ــالت، ج ــا درون مح ــیه ی ــتگاهها در حاش ایس
تولیدکننده آن هستند؛ این ویژگی آرامش محالت را دچار مشکل 

مشـکل  . گیـرد  م محله قـرار مـی  و در تعارض با مفهو کردهجدی 
ترین نوع مشـکالت   از اولین و شفاف و ازدحام، خودروپارکینگ 

  ].1388زادگان، عباس[ ناشی از این مسئله است
در کنار مسائل و مشکالتی که ایسـتگاههای متـرو بـرای محـالت     

 آورند، وجود ایسـتگاه متـرو در محـالت    وجود میه بالفصل آنها ب
غییرات کالبدی شامل بهبود دسترسی و تغییر در تواند به بهبود تمی

هـای موفـق بـا ایجـاد     الگوی کاربری زمین منجر شود و در نمونه
مجتمعهای ایستگاهی، ضمن ایجاد فضـای مناسـب شـهری بـرای     
حضور شهروندان، وضعیت اقتصادی را بهبود بخشـیده و در عـین   

تصادی ثیرات اقأهمچنین ت. ثر باشدؤحال در بهبود کیفیت زندگی م
تواند شامل موارد متعددی مانند افـزایش  ایستگاهها بر محدوده می
هـا و سـاکنان   یت اقتصادی خرده فروشیعقیمت امالک، بهبود وض

معرفـی و سـپس    مطالعـات ای از ایـن  نمونـه در این قسمت . شود
ــأثیرات بررســی  روش ــابی ایــن ت ــ .مــی شــودهــای ارزی            ثیراتیأت

ثیرات اقتصـادی  أت در بر گیرندهشود رسی میها برکه در این نمونه
  .و کالبدی است

 
و نقل غیرهمسـطح   ثیر احداث ایستگاههای حملأت  5-1

  بر قیمت امالک
برداری در انگلستان، فاز یک سلطنتی نقشه ، مؤسسه2002در سال 

مطالعات ارزش ملکی و حمل و نقل عمومی را منتشر کرد کـه در  
ارزش آن و حمل و نقل عمـومی را   آن ارتباط بین کاربری زمین،
ــرار داد ــابی قـ ــورد ارزیـ ــیم یـــک روش شناســـی . مـ              ایـــن تـ

ــرات    ــان تغیی ــه می ــا رابط ــرار داد ت ــایش ق ــورد آزم ــداعی را م                          اب
ــورد   ــه حمــل و نقــل عمــومی را م          ارزش امــالک و دسترســی ب

  ].Roberts, 2008[بررسی قرار دهد 
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بـرداری انگلسـتان   ؤسسـه سـلطنتی نقشـه   پژوهش م بررسی نتایج
دسترسـی منـاطق    های حمـل و نقـل،  ایستگاهحاکی از آن بود که 

مسکونی را به مراکز تجاری شهر و دیگر مناطق شهری که تحـت  
بنـابراین  . بخشـد بهبـود مـی   ،پوشش سیستم حمل و نقل هسـتند 

ستگاهی ایستگاههای حمل و نقل باید قیمت امالک در محدوده ای
  . را به نسبت معکوس فاصله تا ایستگاه مترو افزایش دهند

   گیرنـد،  عبارتی امالکی که در فاصله کمی از ایسـتگاه قـرار مـی   به
یابنـد و بـا فاصـله از    به دلیل افزایش دسترسی، افزایش قیمت می

بـا ایـن تئـوری، ایسـتگاههای     . یابـد ایستگاه، قیمـت کـاهش مـی   
در عـین حـال،   . دسترسی منجـر شـوند  بهبود  به غیرهمسطح باید

ها به ایستگاههای حمـل و نقـل عمـومی و افـزایش     نزدیکی خانه
قیمـت بایـد بـه رســمیت شـناخته شـود و در معـامالت امالکــی       

زمـانی کـه ایسـتگاهها در    لیکن  ].Roberts, 2008[محاسبه شود 
ایجاد مزاحمتهای محیطی مؤثرند، قیمـت امـالک بـا نزدیکـی بـه      

یابـد، زیـرا مزاحمتهـایی نظیـر آلـودگی      کاهش مـی ایستگاه مترو 
ه و ترافیـک اطـراف ایسـتگاه و    صوتی، افزایش تعداد عابران پیـاد 

 Nelson and[افراد بیگانه و ناهمگون را بـه دنبـال دارد    حضور

McCleskey, 2007 .[ بنــابراین نزدیکــی بــه ایســتگاه متــرو در
و  فیکـی ل ترایصورتی که همراه بـا ایجـاد معضـالتی ماننـد مسـا     

  .ثیر مثبت داردأاجتماعی نباشد، در افزایش قیمت امالک ت
  
احداث یک مسیر ارتبـاطی جدیـد متـرو  بـر      ثیرأت  5-2

   در لندن میزان رضایت از سکونت در محالت مسکونی
اثرات متروی جدید االحداث در چندین محله در لندن  پروژهاین 

سـال بعـد از    دومترو و  گشایشها پیش از داده. کندرا بررسی می
ساخت این خـط جدیـد   . اندشدهو تحلیل آوری آن جمع گشایش

های حمل و نقل برای اهالی محله، بازسـازی  با هدف بهبود گزینه
محدوده که به دلیل وجود رودخانه تایمز نسبتاً منزوی شـده بـود،   

  . دشآغاز 
متـرو، رود   دوسال پـس از گشـایش  رفت گونه که انتظار میهمان

عنوان مانع فیزیکـی   ونقلی، دیگر بهلحاظ ارتباطات حمل تایمز به
     سـاخت ایـن متـرو را     ،کننـدگان بسـیاری از اسـتفاده  . مطرح نبود

عنوان مسیر ارتباطی تأیید کرده و از آن رضـایت دارنـد، لـیکن     به
ساکنین محله، دیدگاه متفاوتی نسبت بـه تـأثیرات مثبـت و منفـی     

یمز به عنوان یک مـرز اجتمـاعی   احداث مترو و درک رودخانه تا

برای نمونه ساکنانی که به مرزهای اجتماعی مقیدتر بودنـد  . دارند
  .دیدشان نسبت به این پروژه مثبت نبود

هـای نسـبتاً بسـته و    محلـه افـزایش ارتباطـات   نتایج نشان داد که 
تواند هم اثـر  می -ونقلحمل -ا همنفک، توسط بهبود در زیرساخت

از یـک سـو، ایـن امـر     . محالت داشته باشـد  مثبت و هم منفی بر
دسترسی محلی را سهولت بخشیده و در دراز مدت محله مطلوب 

تـر بـه   دلیل دسترسی مناسبشود، چراکه قیمت امالک بهتلقی می
دیگر نتایج مطالعات  گاهیاز دید .یابدتسهیالت محلی افزایش می

ت ساکنین نشان داد کـه چنـین تغییراتـی در خصوصـیا     اتو نظر
ه دلیــل هجــوم         دار شــدن هویــت محلــه بــمحلــه باعــث خدشــه

  ].Gatersleben (et al.), 2007[شود می "هابیگانه"
  
 15کلی احداث ایستگاه مترو بر اقتصاد شهری اثرات  5-3

  ، نمونه اسپانیاهاصورت خاص بر خرده فروشیو به
ــه          بررســـی تغییـــر در عـــادات    2000و  1990هـــای در دهـ
. شـود کنندگان در الگوی اقتصادی خانوارهـا مشـاهده مـی   مصرف

کننـدگان  یکی از عوامل چنین گرایشی، افزایش دسترسی مصـرف 
ـ به خرده فروشی سیسـتمهای   وسـیله توسـعه  ه هاست؛ این ارتباط ب

ایـن مطالعـه بـه بررسـی     . آیدوجود می حمل و نقل مانند مترو به
و متـرو شـهری در    اثرات متقابل مثبـت و منفـی خـرده فروشـیها    

مدت و یـا  که در کوتاه پردازدمیاسپانیایی  شهرهای متوسط اندازه
همچنـین ایـن مطالعـه چگـونگی     . بلندمدت محقـق شـده اسـت   

دسترسی فروشندگان و تأثیر آنها بر ایستگاههای محلـی را مـورد   
  .دهدبررسی تحلیلی قرار می

      شـان بررسی اثرات احـداث ایسـتگاه متـرو بـر خـرده فروشـیها ن      
مـدت احـداث ایسـتگاهها،    هد که یکی از تأثیرات منفی کوتاهدمی

ــه   ــزایش مشــکالت دسترســی ب ــت اقتصــادی و اف ــاهش فعالی             ک
ای مترو است؛ هخرده فروشیها در زمان احداث خطوط و ایستگاه

دلیل کـاهش دسترسـی، رونـد    که تقاضای مصرف کنندگان به چرا
هایی فی بیشتر در ارتباط با خرده فروشـی تأثیرات من. یابدنزولی می

فروشـیهایی  و نه در ارتباط با خرده دارنداست که در خیابان قرار 
بـرای نمونـه در شـهر ماالگـا،     . انـد گرفتهکه در مراکز خرید قرار 

ــرو، کــاهش        درصــدی تقاضــای  14شــروع احــداث خطــوط مت
از آنجـا  . دهدخرده فروشان در مجاورت ایستگاه مترو را نشان می

که هر نوع کاهش تقاضا از اهمیت برخوردار است، بنـابراین هـر   

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


پوران، رضازاده، محمدی و علیزادگعباس  

 252                1389نقل، سال هفتم، شماره سوم، پاییز  حمل وامه پژوهشن 

تر از زمان قابل انتظار اتمام پروژه شـود،  چه زمان احداث، طوالنی
نتیجه آن کاهش فعالیت خرده فروشان و امکان بسـته شـدن آنهـا    

در شهرهایی با اندازه متوسط، احداث مترو تـأثیرات مهمـی   .است
دلیـل افـزایش   فروشیها، به خرده چونادی در تمام بخشهای اقتص

بررسـی ایـن موضـوع در اسـپانیا     . گذارددسترسی و ارتباطات می
ثیر شگرفی بر أدهد، در شهرهای متوسط، احداث مترو، تنشان می

تمام بخشهای اقتصادی از جمله خرده فروشیها داشـته اسـت، بـه    
. نـد گویثیرات به اصطالح اثرات منسوب به مک کنـزی مـی  أاین ت

ای ارتباطی بین چند نقطه یا گره شهری و یا همعموالً تأثیر سیستم
های صـنعتی؛ براسـاس   گذاریتأثیر وسایل حمل و نقل بر سرمایه

       تحلیـل بـا ایـن   . گیـرد خروجی صـورت مـی   –های ورودیتحلیل
گذاری یا صنعت در اقتصاد توان وابستگیهای درونی که سرمایهمی

  .و تحلیل کرد کند را تجزیهایجاد می
بخش مهمی از این تأثیرات در ارتباط بـا اقتصـاد خـرده فروشـی     

ـ    17طور خاص به. است وسـیله تـأثیرات   ه درصـد از اشـتغالها، ب
مان اقتصاد خرد أارتباطی و دسترسی مترو ایجاد شده است، که تو

و صنعت را تحت تأثیر قرار داده است تأثیرات بلنـد مـدت متـرو    
. سی و ایجاد تغییر در الگوی مصرف اسـت مشتمل بر بهبود دستر

        تــر بــرای سیســتمهای جدیــد حمــل و نقــل، دسترســی راحــت 
کند، به خصوص در مراکز شهری کـه  کنندگان را ایجاد میمصرف

اولویت حرکت بـا پیـاده و اسـتفاده از حمـل و نقـل شخصـی و       
  . محدودیت پارک اتومبیل وجود دارد
ای شــهری در بســیاری از هــایــن موضــوع یکــی از اهــداف دولت

بررسی . است) بدون در نظر گرفتن اندازه شهر(شهرهای اروپایی 
استفاده کننده از متـرو در دو ایسـتگاه متـرو شـهر      577میدانی از 

کنندگان معتقدند کـه  درصد از استفاده 34دهد که بیلبائو نشان می
د، مترو، الگوی خرید را تحت تأثیر قرار داده و انتخاب مراکز خری

 36همچنـین از میـان   . به جهت بهبود دسترسی تغییر کرده اسـت 
ایستگاه موجود، دو ایستگاه مترو، که در مرکز تاریخی شهر واقـع  

 بیشـتر مـورد توجـه اسـتفاده    اند، به دلیل سهولت دسترسـی،  شده
کنندگان هستند، در عین حال این میزان در میـان سـاکنان منـاطق    

مترو بیلبائو عاملی  ،بنابراین .ده استخارج از شهر بیلبائو بیشتر بو
  . بوده است شهرفروشی مرکز این مؤثر در توسعه اقتصاد خرده

هـای  ، ایجـاد محـدوده  )2007( 16براساس مطالعات دوانـد مـولی  
واسـطه سـاخت ایسـتگاه متـرو، تغییراتـی در خریـد و       همگون به

و مبتنی بر حمل  یعبارتی سیستمهاکند، بهفروش امالک ایجاد می
هـای اطـراف   نقل تأثیرات زیـادی بـر ارزش امـالک در محـدوده    

این تغییـرات در شـهرهای   . دنگذارمیبر جای  ایستگاههای مترو 
بر قیمت امالک  ،درصد 57درصد و در شهر توکیو  25مریکایی، آ

متری اطـراف ایسـتگاههای متـرو افـزوده      50تجاری در محدوده 
  .[Castillo-Manzano, López-Valpuesta, 2009]است 
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ـ      مقاله حاضر، مطالعه ثیر أای تحلیلی اسـت کـه بـر آن اسـت تـا ت
را بر میزان رضـایت سـاکنان از   ) مترو(احداث یک عامل کالبدی 

ثر بـر آن را شناسـایی و   ؤهای مجاور بررسی و عوامل مـ محدوده
  .دسته بندی کند

امـل  عو": انـد پرسشها برای پاسـخ بـه ایـن فرضـیه تـدوین شـده      
مطلوبیـت اجتمـاعی،    شاخصـهای متعددی مانند ویژگیهای فردی، 

بر میزان رضـایت  ) متغیرهای مستقل( محیطی و ترافیکی -کالبدی
به عنوان متغیـر  (از سکونت در محله بعد از احداث ایستگاه مترو 

متغیرهای مسـتقل   2 در جدول شماره ".ثیرگذار هستندأت) وابسته
  .و وابسته آورده شده است

ض اولیــه مقالــه بــر گرفتــه از ایــن مســئله اســت کــه از دیــد فــر
ای اسـتفاده کننـده   هـ وجود نیازهای متفاوت در گروهنگارندگان، 

منجر به تفاوتهای معنـی داری از میـزان رضـایت از سـکونت در     
برای نمونه در مورد جنسیت، از آنجـا کـه زنـان     .محله شده است

است درک متفاوتی  بیشتر از مردان، در محله حضور دارند، ممکن
رود ل ایجاد شده داشته باشند، بنـابراین گمـان مـی   ینسبت به مسا

ل بر میزان رضایت آنهـا از سـکونت   یاین مورد در کنار سایر مسا
بنابراین ویژگیهای فردی به عنوان عاملی . ثیرگذار باشدأدر محله ت

ل و یکـه مسـا   همچنـین ازآنجـا  . وارد شده اسـت  ؤثر در فرضیهم
از ... هـا، افـزایش نـاامنی و   تماعی مانند حضور غریبهمشکالت اج

یک سو و مشکالت ترافیکی و ایمنـی محـالت پـس از احـداث     
ایستگاه مترو از سوی دیگر در کنار مزایای کالبـدی و اجتمـاعی،   
بر درک  میزان مطلوبیت سکونت در محله اثرگـذار هسـتند، ایـن    

ولیـه وارد  ثیرگـذار در فـرض ا  أت شاخصـهای عنـوان  عوامل نیز به
کند که ویژگیهای فردی افراد عبارتی این فرض بیان میبه. اندشده

و درک آنها از مطلوبیت ویژگیهای مترو  بر یکـدیگر اثـر متقابـل    
  . معنی دار دارند
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  متغیرهای مستقل و وابسته . 2جدول
  شاخص  متغیر

  متغیر مستقل

  :های فردیویژگی
  جنسیت 

  سن 
  تحصیالت 

  مدت سکونت 
  یستگاه متروفاصله از ا 

  مطلوبیت تغییرات اجتماعی بعد از احداث ایستگاه مترو
  مطلوبیت وضعیت ترافیک محلی بعد از احداث ایستگاه مترو
  مطلوبیت تغییرات کالبدی در محله بعد از احداث ایستگاه مترو

  میزان دسترسی به محله بعد از احداث ایستگاه مترو
  محله پس از احداث ایستگاه مترومیزان رضایت از سکونت در   متغیر وابسته

  
از  ،زان اثرگذاری هر عاملثیرگذار و میأبه منظور سنجش عوامل ت

نتیجـه مـدل   . اسـتفاده شـده اسـت    17بینی کننده رتبه ایمدل پیش
کند در طراحـی و  ثیرگذار، بیان میأدن عوامل تکرضمن مشخص 

ریزی محالت با رویکـرد توسـعه مبتنـی بـر حمـل و نقـل       برنامه
مگانی چه عواملی باید مـورد توجـه قـرار گیـرد و راهکارهـای      ه

با توجه  .بهبود وضعیت محالت بالفصل ایستگاههای مترو کدامند
، روش مــورد اســتفاده، و فرضــیه ایــن پــژوهش مقالــهبـه هــدف  
 در عـین حـال ابـزار   . نامه استبه کمک ابزار پرسش ،پرسشگری

تحلیلهای  شاملکه های میدانی مورد استفاده در بخش تحلیل داده
 .اسـت  SPSSافـزار  ، نـرم استهمبستگی و ارائه مدل رگرسیونی 

  :نامه به شرح زیر استهمچنین ساختار کلی پرسش

  فردیویژگیهای پرسشهای مرتبط با  
مطلوبیـت احـداث    اجتماعی شاخصهایای مرتبط با هپرسش 

  ایستگاه مترو
مطلوبیـت احـداث    ترافیکـی  شاخصهایپرسشهای مرتبط با  
 تگاه متروایس

مطلوبیـت احـداث    کالبـدی  شاخصـهای پرسشهای مرتبط با  
 ایستگاه مترو

بعـد   در محلـه  میزان رضایت از سکونتپرسشهای مرتبط با  
 از احداث ایستگاه مترو

  مدل معرفی  . 7
مـدل   ،ه اسـت مورد استفاده قرار گرفت مقالهمدل آماری که در این 

الـت خاصـی از   ح ایرگرسـیون رتبـه   .است 18ایرگرسیونی رتبه
ــیم یافتـــه هایمـــدل            در  .شـــودمحســـوب مـــی 19خطـــی تعمـ

دار بـه وسـیله   ای تعیین متغیرهـای مسـتقل معنـی   رتبه  رگرسیون
اندازه گیری تغییـر در احتمـاالت تجمعـی سـطوح متغیـر پاسـخ        

   .20پذیردمی صورت
یابی بـه یـک   دست: از ندین دالیل استفاده از این مدل عبارتترمهم
و متغیـر   دارمعنـی تار قابل تعمیم از تمامی متغیرهای مسـتقل  ساخ
کننده  بینیپیشبه عنوان یک مدل  بکارگیری این ساختار و ؛پاسخ
 از سکونت در محله بعد از احـداث ایسـتگاه متـرو    رضایت میزان
   .مستقلمتغیرهای مقادیر مختلف از ی به ازا

 ین تـابع تعیـ  ،مشـخص گـردد   بایـد  این مدلاولین موردی که در 
. شوداست که با توجه به نوع توزیع متغیر پاسخ تعیین می 21پیوند

یک نوع تبدیل بر روی اندازه احتمـال انتخـاب    ،در واقع این تابع
ارتباط متغیر پاسخ را بـا   گزینه در متغیر وابسته است که در نهایت

پیونـد براسـاس نـوع    نوع تـابع  . سازدمتغیرهای مستقل برقرار می
در پاسـخ بـه    ا توجه بـه اینکـه  ب .شودیر پاسخ تعیین میتوزیع متغ

های گزینه ها درانتخاب فراوانی ،سکونت در محلهاز  میزان رضایت
  :پیوندتابع  ،با رتبه باالتر بیشتر است
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 Complementary log-log ناسب استتزیر م با رابطه:  
 Log (−log (1−ζ))                                    )1(  

متغیـر  ها در اندازه احتمال انتخاب گزینه ζ متغیر ر تابع انتخابی،د 
تعیـین  سـت کـه   ا آنبه دنبـال   ایمدل رگرسیون رتبه .است پاسخ
بی از آنهـا احتمـال   یچه متغیرهای مستقلی و بـا چـه ضـرا   با ، کند

تـری  صـورت دقیـق  بـه  در متغیر پاسخ  هاانتخاب هریک از گزینه
  .شودبرآورد می
را " 23انمکـ "22ءجـز  ،ایدر یک مدل رگرسیون رتبهباید در ادامه 

ای شامل تمامی متغیرهـای  رگرسیون رتبهدر  این جزء .دکرتعیین 
بایـد   ،معنی دار باشـد  چه ضریب ثابتنچنا. دار استمعنی مستقل
 ،حالتترین مناسب در .دشونیز به آن اضافه " 24حد آستانه" جزء

ثیرگـذار  أهـای ت بینی کنندهشکه شامل همه پی شودمدلی تولید می
ـ  مستقلی متغیرهای و استبر متغیر پاسخ  داری بـر  ثیر معنـی أکه ت

  .شوندمیحذف  ،اندازه متغیر پاسخ ندارند
ثیرگـذار در مـدل در   أترتیب برای تعیین متغیرهـای مسـتقل ت  به  

ـ که گمـان مـی   ییبتدا تمامی متغیرهاااول،  مرحله ثیر معنـی  أرود ت
 دنشومیدر مدل وارد سکونت در محله دارند از رضایت بر  داری

از  کـم اهمیـت  سازی مدل به تدریج متغیرهای و سپس برای بهینه
کــه پــیش از ایــن بیــان شــد، طورهمــان. دشــونمـدل حــذف مــی 

بـر متغیـر   کـه  به عنوان فـرض اولیـه    رودتصور می ی کههایمتغیر
میزان رضایت از سکونت در محله بعد از احداث ایسـتگاه  (پاسخ 

جنسـیت، سـن، تحصـیالت،    : ند عبارتنـد از باشـ ثیر گذار أت )مترو
عنــوان بــه ،فاصــله از ایســتگاه متــرو، مــدت ســکونت در محلــه 

ای شـامل مطلوبیـت وجـود    و متغیرهـای رتبـه   ؛های فـردی ویژگی
ک ، میـزان ترافیـ  جتماعیامطلوبیت کیفیت ایستگاه مترو در محله، 

ی به محله بعـد از  و میزان دسترسکالبدی کیفیت ، مطلوبیت محلی
دهد که ساختار مدل بـا  یج اولیه نشان میانت. واحداث ایستگاه متر

  :دار استوجود متغیرهای مستقل و متغیر پاسخ کامال معنی

-2log likelihood=114.567,         Chi-square =71.217,     
df =24   Sig = 0.000 <0.05 

دهـد کـه   نشـان مـی   25ضرایب متغیرهـا نتایج برآورد در این میان، 
ــامل   رخــیب ــای مســتقل ش ــرو، از متغیره  فاصــله از ایســتگاه مت

در میزان ترافیک محلی و مطلوبیت تغییـرات کالبـدی    تحصیالت،
و بررسـی  از مدل اولیه حذف  نای بنابراین ،ندمعنی دار نیست ،مدل

  .شدانجام ثیرگذار أبا متغیرهای ت
مـدت  " ،"سـیت جن"متغیرهـای   ،دهـد نشان مـی  نتیجه مدل بهینه

اجتمـاعی بعـد از احـداث ایسـتگاه      مطلوبیت کیفیت"، "سکونت
و همچنین اثـر متقابـل    "ثیر مترو بر دسترسی به محلهأت"و  "مترو

جـزء  به عنوان متغیر مستقل در "سن و مدت سکونت"متغیرهای 
بـر  عنـوان ضـریب ثابـت    بـه   "حد آستانه"جزء  و مدل  "مکان"

 مدل نهایی؛ بنابراین ثیر دارندأت میزان رضایت از سکونت در محله
  . ارائه شد

  

 
انتخاب گزینه خیلی زیاد به متغیر میزان رضایتمندی از سکونت پیش بینی متوسط احتمال . 1نمودار 

 زن و مرد در محله به تفکیک
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  داری آنها در مدل نهاییای و سطح معنیضرائب مدل رگرسیونی رتبه .3جدول    

بیضرا  سطوح متغیرهای مستقل و وابسته 
برآورد ضریب 

 مدل

انحراف 
 معیار

 26آماره والد
سطح معنی 

 داری

ضرایب       
"آستانهحد "  

 میزان رضایت از سکونت در محله؛
 کم :گزینه

20/946-  494/0  ٭017/1801 
 ٭

000/0  

 میزان رضایت از سکونت در محله؛
 زیاد :گزینه

072/17-  266/0  916/4129 000/0٭٭  

"مکان" بیضرا   

-609/17 کم :گزینه مطلوبیت تغییرات اجتماعی؛  242/0  539/5280 000/0٭٭  

-374/17 زیاد :گزینه ماعی؛مطلوبیت تغییرات اجت  000/0  - - 

-756/1 کم :گزینه تسهیل در میزان درسترسی؛  106/1  522/2  112/0  

-502/0 زیاد :گزینه تسهیل در میزان درسترسی؛  236/0  534/4 033/0 ٭٭  

054/0 مدت سکونت  025/0  449/4 035/0 ٭٭  

-001/0 اثر متقابل مدت سکونت و سن  000/0  843/4 028/0 ٭٭  

-452/0 زن :جنسیت  238/0  604/3 058/0 ٭  
  درصد 10معنی دار در سطح  *:          درصد 5معنی دار در سطح  **:

  
  ارائه نتایج مدل  7-1

ای های مـدل رگرسـیون رتبـه   یکی از ویژگی طورکه بیان شد،همان
ها براساس پاسخ بینیتعیین پیش معمولی نسبت به مدل رگرسیون

رتی در رگرسیون معمولی اندازه خـود پاسـخ   عبابه. برگزیده است
کـه متغیـر پاسـخ     ای، از آنجـا مهم است، امـا در رگرسـیون رتبـه   

گسسته است اندازه یک پاسخ معنی دار نبوده و تنها باید یکـی از  
  . عنوان جواب برگزیده شود مقادیر به

صـورت اسـت   به این ای بنابراین نتیجه یک مدل رگرسیونی رتبه
های متغیـر پاسـخ    مال انتخاب سطوح مختلف گزینهکه اندازه احت
از آنجـا کـه   . شـود های مستقل برآورد میبینی کنندهبه کمک پیش
ا، برای متغیـر میـزان رضـایت از    هدهندگان به پرسشفراوانی پاسخ

       ســکونت در محلــه، در دو گزینــه بســیار زیــاد و زیــاد مشــاهده 
پاسـخگویی بـه گزینـه     ها براساس میزانبینیشود، تحلیل پیشمی

بعـد از احـداث    ،بسیار زیاد برای رضـایت از سـکونت در محلـه   
ترتیـب،   ایـن بـه . گرفتـه اسـت  قـرار   ایستگاه مترو، مـورد توجـه  

حـداکثر میـزان رضـایتمندی از سـکونت در      شود کهمشخص می
      ثیرگذار در مدل، در چه صورتی محققأمحله با وجود متغیرهای ت

      بـه یـل انتخـاب گزینـه بسـیار زیـاد و زیـاد       تعمق در دل. شودمی
 صورت قابل توجیه است که براسـاس هـرم نیازهـای مـازلو،     این

       شــود و نکتــه قابــل توجــه آنکــهنیازهــای انســانی مشــاهده مــی
شود و نکته قابـل توجـه   مشاهده می انسانمراتبی  سلسله نیازهای

ـ   نگـردد، سـطح   مین أآنکه تا زمانی که نیازها در سطوح ابتـدایی ت
  .ماندخواست نیازها در سطوح ابتدایی باقی می

ترتیب از آنجا که استفاده کنندگان از حمل و نقل عمـومی   به این 
روبـرو هسـتند و    بیشـماری در شهر تهران با مشکالت متعـدد و  

 مـد آهای حمل و نقـل عمـومی در بسـیاری از مـوارد ناکار    شبکه
ص آن در سـطح بسـیار   ند، شبکه مترو تهران بـا تمـامی نقـای   هست

. تری نسبت به سایر وسایل حمـل و نقـل عمـومی اسـت    مطلوب
بنابراین بیشتر استفاده کنندگان متـرو، از سـفر بـا متـرو احسـاس      

طح تـرجیح و مطلوبیـت بـرای    عبـارتی سـ  بـه . کننـد رضایت مـی 
کنندگان از مترو به دلیل مشکالت سایر وسایل نقلیه بسیار استفاده

درصـد پرسـش    61کـه بـیش از   طوریست، بهزیاد ارزیابی شده ا
بنابراین انتخاب این . شوندگان رضایت کامل از سفر با مترو دارند

گزینه باید به مفهوم میزان رضایت واقعی نسـبت بـه سـایر انـواع     
  .29وسایل حمل و نقل  تصور شود

نتایج حاصل از برآورد پارامترها در مدل نهایی مقاله در این بخش 
در این بخـش اثـر متغیرهـای    . گیردتحلیل قرار میمورد تجزیه و 
   بینی مقـادیر پاسـخ بـرای متغیـر وابسـته بررسـی       مستقل در پیش

مـدت  "، "جنسـیت "طورکه پیش از این اشاره شـد  همان. شودمی
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مطلوبیت کیفیت اجتمـاعی بعـد از احـداث ایسـتگاه     "، "سکونت
ـ "و "اثـر متقابـل سـن و مـدت سـکونت     "، "مترو  ثیر متـرو بـر  أت

بــر میــزان رضــایت از ســکونت در محلــه  "دسترســی بــه محلــه
  .ندثیرگذارأت

ثیر متغیر جنسیت بر میزان رضایت از سـکونت در  أت 
  محله بعد از احداث ایستگاه مترو

تفسیر نتایج مدل حـاکی از آن اسـت کـه میـزان رضـایت مـردان       
طور همان. بعد از احداث ایستگاه مترو بیشتر است ،نسبت به زنان

شود، احتمال پاسـخ مـردان بـه    مشاهده می 1نمودار شماره که در 
گزینه خیلی زیاد در رابطه با میزان رضایت از سکونت در محلـه،  

دلیل ایـن امـر حـاکی از    . دو سوم احتمالِ پاسخِ زنان است تقریباً
ثیرگـذاری اجتمـاعی،   أدرک متفاوت زنـان و مـردان نسـبت بـه ت    
یکی از دالیل ایـن امـر    .ترافیکی و کالبدی مترو بر محالت است

ای این باشد که زنـان بیشـتر از مـردان در فضـای محلـه     تواند می
، اسـت حضور دارند و از آنجاکه زمان فعالیت مترو در طـول روز  

  . ل آن دارندیدرک بهتری نسبت به مشکالت و مسا

 ثیر مترو بـر افـزایش دسترسـی بـه محلـه     أبررسی ت 
  ویژگی کالبدی

انکار وجود ایسـتگاه متـرو بـر محـالت      ثیرات غیرقابلأیکی از ت
ایـن پرسـش مطـرح     ،بنـابراین . استبالفصل آن، بهبود دسترسی 

د، تا نظر ساکنان در این خصوص مورد بررسی قرار گیـرد و در  ش
عین حال میزان اثرگذاری آن در متغیر وابسته یا میزان رضـایت از  

. دشـو سکونت در محله بعد از احـداث ایسـتگاه متـرو مشـخص     
یج اولیــه حــاکی از آن اســت کــه بــین ایــن دو متغیــر رابطــه نتــا

بینی مـدل  نتایج حاصل از پیش. همبستگی معنی داری وجود دارد
ـ نیز نشان می اد در دهد که متوسط احتمال انتخاب گزینه بسیار زی

  .شودمشاهده می 4مدل، در جدول شماره 
ـ  9/51دهد که نشان می 4جدول شماره  ثیر وجـود  أدرصد افراد ت

زیـاد ارزیـابی   خیلی ایستگاه مترو را در تسهیل دسترسی به محله 
 2/028بینـی کـرده اسـت کـه    مدل پـیش  برای این گروه،. اندکرده

ــاد از میــزان رضــایت از   درصــد احتمــال دارد، گزینــه خیلــی زی
درصـد افـراد نیـز اهمیـت      6/45. سکونت در محله انتخاب شود

له را زیـاد ارزیـابی   وجود ایستگاه مترو در تسهیل دسترسی به مح
درصـد  8/10بینی کرده است که برای این گروه مدل پیش. اندکرده

احتمال دارد که گزینه خیلی زیاد از میـزان رضـایت سـکونت در    
ثیر وجود ایستگاه را  أدرصد افراد ت 5/2تنها . دکننمحله را انتخاب 

ایـن  اند که بـرای  دسترسی به محله کم ارزیابی کرده در تسهیل در
  . بینی نکرده استمدل هیچ احتمالی را پیش ،ستهد
عبارتی نتایج مدل نیز وجود رابطه همبسـتگی میـان متغیرهـا را    به
همچنین نتیجه حاکی از آن است که این همبسـتگی  . کندیید میأت

ــارتی از  ــه عب ــت، ب ــت اس ــاکنین محــالت بالفصــل   مثب ــد س دی
گاه متـرو  واسطه وجود ایستهای مترو، تسهیل دسترسی بهایستگاه

عامل مثبتی در ارزیابی میزان رضایت از سکونت در محله، بعد از 
  . استاحداث ایستگاه مترو 

ثیر احـداث ایسـتگاه متـرو بـر مطلوبیـت      أبررسی ت 
 تغییرات اجتماعی

در عین حال از آنجا کـه احـداث ایسـتگاه متـرو در محـالت بـر       
ثیرگـذار اسـت، بایـد از    أای مختلف در محـالت ت هحضور گروه

اکنین در خصوص مطلوبیت کیفیت اجتماعی در محلـه بعـد از   س
ثیر این تغییرات، بـر میـزان   أاحداث ایستگاه مترو پرسش شود و ت

نتیجـه رابطـه   . رضایت ساکنین در سکونت در محله بررسی گردد
دار معنـی  همبستگی میان دو متغیر وابسته و مستقل نشـان دهنـده  

بینـی مـدل نیـز    ل از پیشنتایج حاص. همبستگی است بودنِ رابطه
دهد که متوسط احتمـال انتخـاب گزینـه بسـیار زیـاد در      نشان می

  .شودمشاهده می 5، در جدول شماره مدل
درصد افراد مطلوبیت  7/5دهد که تنها جدول شماره پنج نشان می

کیفیت اجتمـاعی بعـد از احـداث ایسـتگاه متـرو را خیلـی زیـاد        
بینی کرده است که به طـور  پیش با این حال مدل. اندارزیابی کرده

درصد، میزان رضایت از سـکونت در محلـه بـرای     100قطع یعنی
عبارتی کسانی که تغییرات اجتماعی به. این گروه خیلی زیاد است

.  دانند، رضایت کامـل از سـکونت در محلـه دارنـد    را مطلوب می
درصد افراد کیفیت اجتماعی بعد از احداث ایستگاه مترو را  6/57

بینی کرده اسـت  برای این گروه مدل پیش. اندب ارزیابی کردهخو
درصد احتمال دارد که گزینه خیلـی زیـاد در مـورد میـزان      17که 

درصـد افـراد    7/36. رضایت از سکونت در محله انتخـاب گـردد  
کیفیت اجتماعی بعـد از احـداث ایسـتگاه متـرو را کـم ارزیـابی       

 11ی کـرده اسـت، کـه    اند که برای این گروه مدل پیش بینـ نموده
درصد احتمال دارد کـه گزینـه خیلـی زیـاد از میـزان رضـایت از       

  .سکونت در محله انتخاب شود
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ترتیب اگر کیفیت اجتماعی حاصـل شـده بعـد از احـداث      به این
ایستگاه مترو، مطلوب ارزیابی شود، بدون شک احتمـال انتخـاب   

 100گزینه خیلی زیـاد از میـزان رضـایت از سـکونت در محلـه      
کند عوامـل اجتمـاعی بـر میـزان     نتایج مدل تایید می. درصد است

ثیر دارنـد و رابطـه همبسـتگی میـان متغیـر      أرضایت از سکونت ت
عبارتی ارتقـاء ادراک مثبـت از   به. وابسته و مستقل معنی دار است

ثیر مثبت قابل توجهی بر میزان ابـراز  أکیفیت اجتماعی در محله، ت
  . اردرضایت از سکونت در محله د

ثیر متغیر سن و مدت سکونت بر میزان رضـایت از  أت 
  سکونت در محله

میان متغیر مدت سـکونت بـه    دهد، رابطهها نشان مینتایج بررسی
طور مستقل و متغیر سن در اثر متقابل با مدت سکونت، بر میـزان  

متغیـر  (رضایت از سکونت در محله، بعد از احداث ایستگاه مترو 
این نتایج در یک نمودار سه بعدی قابـل  . است ، معنی دار)وابسته

 30اپانچنیکف ابرصفحه هموارساز"ناحیه آبی رنگ . مشاهده است
حاصل برآورد اندازه احتمالهاست که برای کشف الگوی پاسـخ   "

در ایـن نمـودار محـور عمـودی انـدازه احتمـال        .بکار رفته است
اسـت و   انتخاب گزینه بسیار زیاد از رضایت از سکونت در محله

 .اسـت محورهای افقـی متغیـر سـن و مـدت سـکونت در محلـه       
پارامتری که در برازش هموارساز اپانچنیکف باید مشـخص شـود   

نکته قابـل ذکـر در بررسـی اثـر     . 32است " 31پهنای باند"شاخص 
. متقابل بین این دو متغیر مستقل، وجود قیـد میـان ایـن دو اسـت    

تـر اسـت،   وچـک متغیر مدت سـکونت همـواره از متغیـر سـن ک    
الزم است تا محدوده قابل قبول برای فضـای جـواب در    بنابراین

این موضوع در نمـودار  . متغیر پاسخ  با وجود این قید تعیین شود
وسیله یک خط برش، مورد بررسی قرار گرفته است و به 2شماره 

   . محدوده قابل قبول مشخص شده است
ود، با افزایش سـن،  شمشاهده می 3طورکه در نمودار شماره همان

میزان رضایت از سکونت در محله بعد از احـداث ایسـتگاه متـرو    
شود که همچنین مشاهده می. یابدعنوان متغیر وابسته کاهش میبه

ثیرگـذار در متغیـر وابسـته    أمدت سکونت در محله نیـز عـاملی ت  
عبارتی با افزایش مدت سکونت در محله، میزان رضـایت  است، به

ـ حله افزایش میاز سکونت در م ثیر أیابد که البته این عامل تحت ت
ـ   صورتیبه ،متقابل با متغیر سن قرار دارد ثیر أکه با افـزایش سـن ت

متغیر مدت سکونت کاهش یافته و حتی در سنین خیلی بـاال ایـن   

رود، افـزایش  عبارتی از آنجا که گمـان مـی  به .دشوثیر ناچیز میأت
ن را افـزایش دهـد،   مدت سکونت در محله، حـس تعلـق سـاکنی   

ـ  . ثیر مثبـت دارد أبنابراین این متغیر در میزان رضایت از سکونت ت
مـورد توجـه قـرار گیـرد،      ثیر متقابل سن نیز بایدأاما از آنجا که ت

میانسـاالن و  (شود، عامل سن در گروههای سـنی بـاال   مشاهده می
بیش از عامل مدت سـکونت بـر متغیـر وابسـته یعنـی      ) سالمندان
ـ  بـه . ثیرگـذار اسـت  أیت از سـکونت ت میزان رضا ثیرات أعبـارتی ت

احداث ایستگاه مترو بـر محـالت از دیـد سـاکنان در سـنین بـاال       
ثیر أمطلوب ارزیابی نشده و در رضایت آنها از سکونت در محله ت

تواند ناشی از ایـن موضـوع باشـد کـه بـا      این امر می. مثبت ندارد
ــن  ــزایش س ــرار مــ  ، اف ــت ق ــدیهایی در اولوی ــد و ینیازمن            گیرن

             ای بـه نیازهـا، میـزان    در صورت غیرپاسخگو بودن  فضای محلـه 
  .یابدرضایت کاهش می

  

  
 

 

 

 
تعیین خط برش در صفحه تصویر متغیر پاسخ، با . 2نمودار

  . هدف مشخص کردن محدوده قابل پذیرش
تر یا مساوی متغیر مدت در این محدوده، متغیر سن بزرگ

 .سکونت است

بینی متغیر پاسخ میزان رضایت برازش پیش.  3نمودار
 حه هموارساز نرمالاز سکونت در محله توسط ابرصف
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  میزان رضایت از سکونت در محلهو ثیر مترو بر میزان دسترسی أت . 4جدول 

  پاسخ
ه میزان رضایت در تسهیل گویی بدرصد پاسخ

  دسترسی به محله
بینی متوسط احتمال انتخاب گزینه خیلی زیاد پیش

  به متغیر میزان رضایتمندی از سکونت در محله
  %00/0  %5/2  کم
  %8/10  %6/45  زیاد

  %2/28  %9/51  خیلی زیاد
    %100  مجموع

  
  مترو بر میزان رضایت از سکونت در محلهمطلوبیت تغییرات اجتماعی بعد از احداث ایستگاه ثیر أت . 5جدول 

  پاسخ
گویی به میزان رضایت در تغییرات درصد پاسخ

  مترو ستگاهیبعد از احداث ااجتماعی 
بینی متوسط احتمال انتخاب گزینه خیلی زیاد پیش

  به متغیر میزان رضایتمندی از سکونت در محله
  %0/11  %7/36  کم
  %0/17  %6/57  زیاد

  %100  %7/5  خیلی زیاد
    %100  مجموع

  
  گیریبندی و نتیجهجمع . 8

ایجاد هر نوع تغییر در محالت بر رفتار و شـیوه زنـدگی سـاکنین    
 -متـرو  –ثیر ایجاد یک عنصر کالبـدی  أدر این مقاله، ت. ثیر داردأت

در نمونه محالت شهر تهران، بر رضایت سـاکنین مـورد بررسـی    
ای متـرو شـهر   هگاهکـه ایسـت   عبارتی ازآن جاقرار گرفته است؛ به

ریزانـه و طراحانـه   تهران، بدون توجه به ضرورت تمهیدات برنامه
هـای  انـد، بـر ویژگی  بروز کالبـدی یافتـه   های بالفصل،بر محدوده

ها تحمیـل  گذاشته و مشکالت مختلفی را بر آنثیر أبنیادین محله ت
ریـزی و مـدنظر قـرار دادنِ    این در حالی است که برنامـه . اندکرده

توانـد، تغییـرات مثبتـی در    ت احتمالی مترو بر محـالت مـی  ثیراأت
این مقاله بر آن است تـا بـا علـم    . دکنهای بالفصل ایجاد محدوده

هـای  ثیرگذاری احداث مترو در محالت شـهری کـه بررسـی   أبه ت
های مختلف، نیز اثرگذاری آن  بر ویژگیهـای  انجام شده در نمونه

د، ابعـاد  کنـ ییـد مـی  أتکالبدی، اجتماعی و اقتصـادی محـالت را   
ثبت یا منفی شناسایی و میزان اثرگذاری م ،ثیرات راأمختلف این ت

شـک ایـن امـر، بـه شناسـایی      بی. دکنن تبیین آنها را از دید ساکنی
ریـزی و ارائـه راهکارهـایی    تغییرات ناشی از احداث مترو، برنامه

 یامندی از مزایای چنین توسـعه أثیرات منفی و بهرهبرای کاهش ت

                         طورکـــــــــه بیـــــــــان شـــــــــد بررســـــــــی میـــــــــزانهمـــــــــان. شـــــــــوددر محـــــــــالت منجـــــــــر مـــــــــی
طورکـه بیـان شـد بررسـی میـزان      همان. شوددر محالت منجر می

رضایت از سکونت در محله پس از احداث ایستگاه متـرو مبتنـی   
بر تغییـرات مربـوط بـه ویژگیهـای اجتمـاعی و کالبـدی پـس از        

  .حالت و ویژگیهای فردی استم
نتایج بررسیهای مربوط بـه ویژگیهـای فـردی پرسـش شـوندگان      

آن است که زنان در مقایسه با مردان، رضـایت کمتـری از    نشانگر
میزان رضایت از  ،عالوه با افزایش سنبه. سکونت در محله دارند

له بیـانگر ایـن موضـوع    ئیابد؛ این مسسکونت در محله کاهش می
      ای متـرو  مجـاور ایسـتگاهه   کیفـی محـالت   اخصـهای شاست که 
   ای است که رضایت خاطر زنـان و افـراد مسـن را فـراهم     به گونه

به منظور افزایش میزان رضـایت از سـکونت    بنابراینسازد و نمی
در محالت، باید به نیازهای خاص این گروهها در محالت توجـه  

ثر ؤکه عـاملی مـ  (ثیر متغیر مدت سکونت أت بررسی. بیشتری شود
بـر میـزان رضـایت از سـکونت در     ) استدر افزایش حس تعلق 

محلــه بعــد از احــداث ایســتگاه متــرو، حــاکی از وجــود رابطــه  
  . همبستگی میان این دو متغیر است

ا اه مترو بر محالت بالفصل ایستگاههثیر احداث ایستگأهمچنین ت
حالت از ثیرگذاری مثبت مترو بر افزایش دسترسی به مأحاکی از ت
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در نهایت تقابـل ویژگیهـای   . یک سو و ویژگیهای اجتماعی است
فردی و خصوصیات کالبدی و اجتماعی محالت از جمله مواردی 

رضــایت از ســکونت در  شاخصــهایاســت کــه بایــد در تحلیــل 
محالت مورد توجه قرار گیرد و پژوهشگر بایـد سـطوح مختلـف    

ه  اثرات متقابل میزان رضایت از سکونت در محالت را با توجه ب
ثیر گذار بر ادراک خصوصیات کیفـی محـیط   أویژگی های فردی ت
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ط علمـی و صـنعتی    دادی با دفتر ارتبـا شهرداری تهران و طی قرار

عوامل اجتماعی و سنجش "دانشگاه علم و صنعت ایران با عنوان 
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 ]...[)( 2211 ijpiijij xxxLink βββθγ +++−=   
متغیر پاسخ برای میـزان رضـایتمندی از سـفر بـا     ijγدر این مدل 
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ــتقل، ــدل    jθمس ــت م ــریب ثاب  2βوThreshold( ،1β(ض
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مترو را  درصد پرسش شوندگان 73در سوالی مشابه بیش از . 29
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9.0**5/1 :صورت مقابل است −= nh σ  

در رابطـه فـوق از بـرآورد آن     σبا توجه بـه نامشـخص بـودن    
انحـراف معیـار     σتعداد نمونه،  n استفاده شد، که در این رابطه 

 . میان دامنه است  IQRو
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,ˆmin IQRA σ  
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