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چكيده

توسعه بدون كنترل كاربری های اطراف ايستگاههای متررو زرموت توسرعه يرهری هويراند را توسرا طرا ران
ضروری مي ناايد و تجایع نیازهای يهروندان در ارايه صحیح كاربری هرای اطرراف ايسرتگاههای متررو ن ر
تعیین كننده ای در توسعه و اصالح ساختار يهری و بهبود سیستم ال و ن ل دارد.
 TODطرا ي و اجرای مجتاع های ايستگاهي با رويکردی ال و ن لي است  .رويکردی پايردار كره توسرعه
آينده يهر را با كاه سفرهای درون يهری میسر مي ناايد ،امری كه پتانسیل توسعه پايردار را مري توانرد در
خود بگنجاند .در اين راستا زموت نگاهي معاارانه و ايجاد س مکان  sense of placeدر اين مجتارع هرا ،مري
تواند ازگوی توسعه يهری با محوريت توسعه پايدار و انسان محور بودن آنها را توجیه ناايد .در اين م ازه ضران
ارايه نکات برتر جهت طرا ي بهینه اينگونه مجتاع ها به زموت تلفیق مبا ث پايداری و ايجراد رس مکران در
اينگو نه محیا ها پرداخته و نهايتا به اين نتیجه مي رسد كه پايداری محیا زماني به منصه ظهور مي رسد كره
تجایع نیازهای محدوده طرح با تلفیق كاربری ها در يک مجاوعه تنها با رويکرد ايجاد س مکان میسر خواهد
يد و در آن صورت مي توان گفت كه پايداری تح ق يافته است.
کلمات کليدی:

مجتاع های ايستگاهي مترو –رويکرد  – TODايجاد س مکان (  –( sense of placeمعااری پايدار

اول  :مکان زماني معنا پیدا مي كند كه دركي سي از آن صورت گرفته و تصويری ذهني از خود به جای گ ايته بايد.
دوت  :در تصاوير ذهني موازدی هانون بو ،صدا ،بنا  ،ا ساس غم و يادی و ز ت و  ...وجرود دارد و انسران برا يرادآوری
آنها بخالي از وجود خود را به ياد مي آورد.
سوت  :مکان توسا ساختار و فعازیت هايي كه در آن صورت مي پ يرد يناخته مي يود  .بازطبع هر چه قردر و كیفیرت
مکان باالتر بايد س تعلق به آن بیالتر خواهد بود  .زيرا میمان مراجعه به آن و میل به بازگالت بیالتر صورت مي گیرد.
چهارت  :در مجاوع مکان ( كازبد  +فعازیت ) و تصوير ذهني كه از آن باقي مري مانرد در يرکل دادن بره هويرت محرل
زندگي و انسان از موثرترين عوامل هستند[3] .
در جدول يااره يک روش ارزيابي مکان در سه زمینه ( تصوير ذهني – فعازیت و رويداد – ساختار مکان ) و عوامل در
برگیرنده و معیارهای سنج ارايه يده اند  .به كاک جدول فو مي توان دريافت كه به عنوان مثال در يک سنج در آينرده
آيا يک مکان تصوير ذهني مناسبي در استفاده كنندگان يک مکان ايجاد كرده است يا خیری .اينکار مي تواند بايک پرس نامره
ساده ،ا ساسات و ادراكات افراد در برخورد با يک مکان و خاطره هايي كه از آن دارند را بررسي كرده و دريافت كره آيرا تصروير
ذهني مناسبي از اين مکان موصوف برای مردت ايجاد يده است يا نهی.
جدول یک  :جدول ارزیابی مکان ][3

از آننه گفته يد مکان در ارتباط با سه عنصر( ساختار – تصوير ذهني – فعازیت ) و در رابطره ای مت ابرل برا انسران و
هويت او قرار مي گیرد و زموت پیوند انسان با محیا مصنوع و ايجاد س مکان در يک مجاوعه مي تواند به ايجاد هويت بخالي
استفاده كنندگان كاک ياياني بناايد.
 .6عوامل کالبدی ایجاد حس مكان در محيط

در يک نگاه جامع و مختصر مهاترين عوامل كازبدی موثر در ادراک س مکان را بصورت كلاات كلیدی به يرح ذيرل
مي توان بیان كرد:
اندازه مکان – درجه محصوريت – تلاد -م یاس انساني – فاصله – بافت – رنگ – بو – صدا – تنوع بصری – هويت –
تاريخ – تخیل و توهم – راز و رمم – ز ت – يگفتي – امنیت – سرزندگي – يور و خاطره موجب برقراری رابطه ای متاركم با
مکان مي بايد [7] .

 فاظت از محیا زيست ( مراقبت هاممان در نوسازی و بهسازی ). يکپارچه كردن فاظت و توسعه به عنوان رويکرد كلي ( رضايت مندی در تامین نیازهای اساسي و اجتااعي انسان،نیل به عدازت اجتااعي  ،محافظت از يکپارچگي اكوزوريکي).
 .9ویژگيهای الزم ایجاد توسعه پایدار در محيط مصنوع

از جاله ويژگي های كلیدی توسعه ( ركت ،دگرگوني ،توسعه به مفهوت عات ،ريد ،تحول ،ان الب ) مي بايد كه جدا از
توسعه اقتصادی  ،سیاسي  ،فرهنگي و غیره از ابعاد توسعه پايدار مي تواند بررسي يود .با رويکرد رعايت اصول ي گانه كاريو
رايد درباره توسعه پايدار مي توان ويژگیهای زير را برای توسعه پايدار در نظر گرفت :كره نخسرت توسرعه بره صرورت فرآينردی
صورت گیرد و مبنا و الزمه پیالرفت قلاداد يود و در عین ال متعادل و متوازن از جنبه اقتصادی  ،اجتااعي و فرهنگي بود و
هاه جانبه و آينده نگر بوده و فراهم كننده توسعه ای بدون تخريب محیا و مخاطره آن بايد .
هاننین موزفه های مهم توسعه پايدار عبارتند از  :انسان – كودكان و نوجوانان – زنان – محریا زيسرت – فرهنرگ –
جاعیت – آموزش – امنیت – مالاركت – مبارزه با ف ر -پويايي جاعیرت – فرظ و ارت رای سرالمتي بالرر -بهبرود و توسرعه
هاکاری اسکان بالر -تغییر ازگوی مصرف – فظ تنوع محیا زيست – فاظت اتاسفر -عامالن توسرعه پايردار ( .تلخریص و
جاع بندی از ].) [2
برآورده كردن اينهاه خواسته های ت وسعه پايدار كاسیون و بالر و اجالس ريو عاال غیرر ماکرن مري ناايرد ؛ امرا
فراهم ساختن زمینه پايداری برای ايجاد توسعه پايدار خود گامي سازنده خواهد بود به عنوان مثال نگاهي انسان مدارانه به طرح
مجتاع های ايستگاهي با فراهم ساختن امکاناتي جهت كودكان و بانوان  ،رعايت فظ محیا زيست ،ايجاد پويايي در محریا و
ا ترات به مالاركت يهروندان در طرا ي محیا ( چرا كه عامالن توسعه پايدار نهايتا خود مردت هسرتند) .هاره بسرتری بررای
تفاهم و هادزي و مالاركت يهروندان ايجاد كرده و در صورتي كه با رويکرد ايجاد س مکان تلفیق يود نتیجه اصرل بسریار
يگفت انگیم خواهد بود.
 .11لزوم تجميع پایداری و ایجاد حس مكان در محيط

از آننه در مبحث ضوابا ايجاد مجتاع ايستگاهي با رويکرد  TODگفته يد چنین بر مي آيد كه جنبه های مالرتركي
با مبا ث پايداری مطرح يده دايته و از طرف ديگر مبحث پايداری هاپوياني موضوعي نسبتا خوبي با ايجاد رس مکران در
محیا انسان ساخت دارد  .تفاوت ظري پايداری و ايجاد س مکان در هويت بوده كه اندكي در تعاري جديرد توسرعه پايردار
بدان پرداخته يده است  .زموت نگاهي معاارانه و در عین وسرواس بره بحرث پايرداری و ايجراد رس مکران در مجتارع هرای
ايستگاهي به كازبد مجاوعه ايستگاهي  TODمي تواند راهگالای نظريه مطرح يده در م ازه بايد.
 .11نتيجه گيری

اگر فارغ از هر گونه ساسیتي به موضوع بنگريم ،مي بینیم كه در كالور معاوال يک جنبه مفیرد از يرک موضروع را در
نظر گرفته و فارغ از ب یه مسايل اقدات به ل مسئله مي ناايند .از آنجاله ايجاد مجتاع ايستگاهي مترو است كره تنهرا بردزیل
اينکه از سفرهای غیر ضروری جلوگیری كرده  ،خود به نوعي امری توجیه كننده ،اقتصادی و زيست محیطي است .نظريه ارايه

